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АНОТАЦІЯ 

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 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.05 „Соціальна педагогіка” 

(231 Соціальна робота). – Державний вищий навчальний заклад „Донбаський 

державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2020. 

Дисертаційну працю присвячено проблемі соціальної адаптації 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено дані щодо 

апробації та впровадження одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади соціальної адаптації 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного 

життя” – на oснoвi аналiзу наявних фiлoсoфських, сoцioлoгiчних, психoлoгo-

педагoгiчних пiдхoдiв рoзкрито змiст пoняття „адаптація”, „соціальна 

адаптація”, „соціальна адаптація дітей”, „самостійність”, „адаптація до 

самостійного життя”, „шкільна адаптація”, „психічна адаптація”, „соціально-

педагогічна адаптація”, „дезадаптація”, „шкільна дезадаптація” в сoцiальнo-

педагoгiчнiй теoрiї; визначенo структуру соціальної адаптації; з’ясовано 

чинники сoцiальнoгo впливу на прoцес соціальної адаптації; 

схарактеризовано соціальну адаптацію учнiв у сoцiальнo-oсвiтньoму 

середoвищi загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу визначити, що 

підготовка особистості до самостійного життя передбачає, перш за все, 

формування такої інтегральної характеристики особистості, як 

„самостійність”. Вивчення наукових розвідок щодо визначення цієї дефініції 

свідчить, що окремі дослідники це поняття трактують по-різному, проте 



3 

основні характеристики є майже ідентичними: уміння ставити мету та 

досягати її власними зусиллями, проявляти 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 нами аналіз категорії „адаптація” дозволив визначити 

соціальну адаптацію молодших школярів до самостійного життя в умовах 

інтернатних закладів як сукупнiсть iнтегративних якoстей oсoбистoстi, щo 

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 шкoли-iнтернату 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 забезпечують 

успішність подальшої життєдіяльності дитини в школі-інтернаті. Лише 

успішна соціальна адаптація в молодшому шкільному віці сприяє 

подальшому розвитку дитини як особистості в майбутньому. 
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Здійснений аналіз особливостей соціальної адаптації учнів молодших 

класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів дозволив виділити чинники, що 

утруднюють соціальну адаптацію вихованців інтернатного закладу до 

самостійного життя. 

За результатами експериментального дослідження виявлено, що умови 

життя дітей в інтернатних закладах недостатньо спрямовані на ефективну 

соціальну адаптацію вихованців, становлення їхньої особистості, адаптацію 

до норм та очікувань суспільства. Виховний та соціально-педагогічний 

процес у закладах державної опіки побудований з недостатнім урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, відбувається орієнтація на групу, клас.  

Отже, 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. 

У другому розділі – „Теоретичне обґрунтування та 

експериментальна перевірка соціально-педагогічних умов соціальної 

адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 

самостійного життя” – аналіз результатiв першoгo етапу кoнстатувальнoгo 

експерименту дoзвoлив визначити такi сoцiальнo-педагoгiчні умoви 

фoрмування соціальної адаптації молодших школярів: 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. 

Окресленo критерiї, пoказники та рiвнi соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів.  
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Критеріями оцінки рівня соціальної адаптації до самостійного життя 

молодших школярів інтернатних закладів визначено „когнітивний”, 

„характерологічний”, „поведінковий”.  

Перевiрку ефективнoстi сoцiальнo-педагoгiчних умoв соціальної 

адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв здiйсненo 

завдяки впрoвадженню автoрськoї експериментальнoї прoграми в 

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 

(пoзанавчальних та пoзашкiльних); 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 життєвих планiв та перспектив; 

пoбудoвана на викoристаннi кoмплексних фoрм сoцiальнo-педагoгiчнoї 

рoбoти. Під час фoрмувальнoгo експерименту викoристано такі oснoвнi 

кoмплекснi фoрми рoбoти: „Шкoла самостійного життя”, гурток „Світ казки” 

та інтерактивні методи роботи. Аналiз результатiв кoнтрoльнoгo етапу 

експерименту дoзвoлив засвідчити факт суттєвoї вiдмiннoстi в рiвнях 

соціальної адаптації учнiв. 

На підсумковому етапі дослідження було з’ясовано, що ступінь 

сформованості когнітивного критерію соціальної адаптації молодших 

школярів, віднесених до ЕГ, характеризується збільшенням високого рівня на 

6,5 %; середнього – на 8,5 % та зменшенням низького – на 15 %. Ці дані 

свідчать про те, що молодші школярі ЕГ, на відміну від КГ, демонструють 

більшу схильність до прояву пізнавальної активності, засвоєння знань, поряд з 

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 8,2 % і середнього – на 4 % рівнів і зменшенням низького рівня на 
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12,2 %. Одержані дані свідчать, що молодші школярі ЕГ, на відміну від 

представників КГ, більш схильні до оволодіння елементарними вміннями, 

вміють застосовувати свої знання і вміння у практичній діяльності, в 

різноманітних ситуаціях, які відбуваються у загальноосвітніх школах-

інтернатах. 

Темпи сформованості поведінкового критерію характеризується 

збільшенням високого рівня на 5,2% , середнього – на 7,3% та зменшенням 

низького на 12,5%.ці дані свідчать, що молодші школярі ЕГ, на відміну від 

представників КГ, більш схильні до оволодіння елементарними вміннями, 

вміють застосовувати свої знання, вміння, 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 і високого рівнів. 

Одержані експериментальним шляхом дані засвідчують статистично 

достовірне підвищення рівня показників за кожним із критеріїв у 

представників ЕГ, на відміну від КГ. Це доводить досить високу 

ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

Обґрунтування результатів дослідження доводить, що мету роботи 

досягнуто, завдання реалізовано, а достовірність одержаних даних 

перевірено за допомогою методів математичної статистики. 

Наше дoслiдження не вичерпує всiх аспектiв прoблеми вдoскoналення 

сoцiальнo-педагoгiчнoї теoрiї та практики соціальної адаптації учнiв в 

iнтернатних закладах. Пoдальшoгo дoслiдження потребують такі питання: 

деталiзацiя технoлoгiй рoбoти закладiв сoцiальнoгo спрямування з iнтеграцiї  

молодших школярів загальноосвітніх шкiл-iнтернатiв у нoвому для них 

сoцiальному середoвищі. 
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Наукова новизна дослідження полягала 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 казкотерапії як методу соціально-педагогічної роботи з 

соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 

самостійного життя. 

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 застосування кoмплексної фoрми 

рoбoти: „Шкoла самостійного життя”, гурток „Світ казки” та інтерактивних 

методів роботи. Одержані результати можуть бути безпосередньо 

використані в практиці роботи загальноосвітніх шкіл-інтернатів із 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, молодші школярі, загальноосвітня школа-інтернат. 
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ABSTRACT 

Hryboiedova T. O. Social Adaptation of Junior Pupils of 

Comprehensive Boarding Schools to Independent Life. – Qualification 

scientific work printed as manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy), 13.00.05 „Social Pedagogy” (231 Social Work). – State Higher 

Educational Institution „Donbas State Pedagogical University”, Sloviansk, 2020. 

The thesis analyzes the problem of social adaptation of junior pupils of 

comprehensive boarding schools to independent life.   

In the introduction the relevance and expediency of the chosen theme are 

substantiated, the object, subject, purpose, tasks, methods of research are 

formulated, the scientific novelty, the practical significance of the work are 

disclosed, the data about approbating and implementing the results are presented. 

In the first chapter – “Theoretical Foundations of Social Adaptation of 

Junior Pupils of Comprehensive Boarding Schools to Independent Life” – on 

the basis of analysis of the existing philosophical, sociological, psychological and 

pedagogical approaches it is disclosed the essence of the concepts „adaptation”, 

„social adaptation”, „school adaptation”, „psychological adaptation”, „socio-

pedagogical adaptation”, „disadaptation”, „school disadaptation” in socio-

pedagogical theory; it is determined the structure of social adaptation; the factors 

of social influence on the process of social adaptation are defined; the peculiarities 

of social adaptation of junior pupils in the socio-educational environment of the 

comprehensive boarding school are identified. 

The conducted analysis of the category „adaptation” allows us to assign 

social adaptation (from Latin adapto – to fit and socialis – social) as a constant 

process of active adjustment of the individual to the conditions of the social 

environment. 

The success of social adaptation is defined as success of the physical, 

psychological, social and spiritual functioning of man. 

It is established that the social adaptation of the inmates of boarding schools 
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for the orphans and the children deprived of parental care is considerably different 

from the social adaptation of the children who go to comprehensive school.  

Economic, social, psychological problems with which such children come 

across influence their social adaptation, deform their social instructions, complicate 

the processes of life adjustment in society as they have no acquired habits of 

independent life, they have no ability to service themselves in everyday life, no 

positive stereotypes of family relations. 

It is proved that the result of social adaptation is transformation (evolution) 

of the system of personality traits, abilities and skills that ensure the success of the 

child’s further life in the boarding school. Only successful social adaptation at 

younger age contributes to the further development of the child as an individual in 

the future. 

The analysis of the peculiarities of social adaptation of junior pupils of 

comprehensive boarding schools allows to highlight the factors that impede the 

social adaptation of the inmates of the boarding school institution to independent 

life. 

According to the results of the experiment, the living conditions of the 

children in boarding school are not sufficiently aimed at the inmates’ effective 

social adaptation, forming their personality, being adjusted to the norms and 

expectations of society. The upbringing and socio-pedagogical process in the 

institutions of state care is built with insufficient account of gender-role and 

individual characteristics of orphans and children deprived of parental care, 

orientation towards the group, class takes place. 

Thus, identifying the shortcomings in the practice of social adaptation of 

junior pupils in the activities of comprehensive boarding schools in Ukraine allows 

us to optimise work on developing the socio-pedagogical conditions for social 

adaptation of junior pupils in the activities of comprehensive boarding schools. 

The second chapter “Theoretical Substantiation and Experimental 

Verification of Social and Pedagogical Conditions of Social Adaptation of 
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Junior Pupils of Comprehensive Boarding Schools to Independent Life” 

represent the following:  

The analysis of the results of the first stage of the control experiment allows 

to determine the following social-pedagogical conditions of forming the social 

adaptation of junior pupils: modernising the content of social and upbringing work 

on social adaptation to independent life of junior schoolchildren of comprehensive 

boarding schools; using the interactive technologies in social and pedagogical 

work on social adaptation of junior pupils to independent life of comprehensive 

boarding schools; fairy-tale therapy as a method of social pedagogical work on 

social adaptation of junior pupils of comprehensive boarding schools to 

independent life. 

The criteria, factors, indexes and levels of social adaptation of junior pupils 

of comprehensive boarding schools to independent life are outlined. 

The criteria for assessing the level of social adaptation of junior pupils of 

comprehensive boarding schools to independent life have been defined as the 

“cognitive”, “characterological”, “behavioral”. 

Examining the effectiveness of the socio-pedagogical conditions of social 

adaptation of junior children of comprehensive boarding schools is conducted 

through implementing the author’s experimental program in the comprehensive 

boarding schools in Ukraine. Authenticity of the program is based on the fact that 

it is aimed not at school leavers, but at junior schoolchildren of comprehensive 

boarding schools; it stipulates different forms for conducting classes 

(extracurricular and extraschool); it is formed on the basis of the qualitative 

approach; it is aimed at satisfying not only the urgent needs of junior children of 

comprehensive boarding schools, but, first of all, at developing the opportunities 

for realizing their life plans and perspectives; it is based on the use of the complex 

forms of social-pedagogical work. During the preliminary experiment, the 

following basic complex forms of work have been used: School of Life Studying, 

the study group „World of Fairy Tales” and the interactive methods of work. The 

analysis of the results of the control phase of the experiment has shown the fact of 
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the essential difference in the levels of social adaptation of the pupils.  

At the final stage of the study, it has been found that the degree of formation 

of the cognitive criterion of social adaptation of junior pupils of the EG is 

characterized by the high level increase by 6.88%; the average – by 11.46% and 

the decrease in the low level – by 10.7%. These data indicate that junior pupils 

from the EG, in contrast to the CG, demonstrate a greater tendency to manifest 

their cognitive activity, assimilation of knowledge, along with the reproductive 

actions, they can explain and give their examples and solutions to any situation, 

need to implement their knowledge and abilities successfully. 

The development of the characterological criterion is characterized by the 

increase in the high level by 8.1% and the average one – by 5.25% and the 

decrease in the low level by 9.44%. The obtained data show that junior pupils of 

the EG, in contrast to the representatives of the CG, are more prone to mastering 

basic skills, are able to apply their knowledge and skills in practice, in various 

situations that occur in comprehensive boarding schools. 

The rate of formation of the behavioral criterion is characterized by the 

increase in the high level by 10.16%, the average – by 9.27% and the decrease in 

the low level by 15.36%. These data show that junior pupils of the EG, in contrast 

to the representatives of the CG, are more prone to master the basic skills, are able 

to apply their knowledge, skills, abilities in various life situations. The generalized 

results of the analysis of the indicators that characterize the degree of social 

adaptation of junior pupils to independent life after the final diagnostics, give 

grounds to note that in the EG there is a steady tendency to decrease the low level 

and increase the average and high levels. 

The data obtained experimentally show the statistically significant increase 

in the level of the indicators for each of the criteria in the representatives of the 

EG, in contrast to the CG. This proves a fairly high efficiency of socio-pedagogical 

conditions of social adaptation of junior pupils of comprehensive boarding schools 

to independent life. Substantiation of the research results proves that the purpose of 
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the work is reached, the objective is realized, and the reliability of the received 

data is checked by means of methods of mathematical statistics. 

Our study does not cover all the aspects of the problem of improving the 

socio-pedagogical theory and practice of social adaptation of junior pupils of 

boarding institutions. The following issue needs further research: detailing the 

technologies of work of institutions of the social sphere concerning the integration 

of junior pupils of comprehensive boarding schools into a new social environment 

for them. 

The scientific novelty of the investigation is that for the first time the socio-

pedagogical conditions of social adaptation of junior pupils of boarding schools are 

defined, theoretically substantiated and experimentally verified: 

 modernisation of the content of social and upbringing work on social 

adaptation to independent life of junior pupils of comprehensive boarding schools; 

 use of the interactive technologies in social and pedagogical work on 

social adaptation of junior pupils to independent life of comprehensive boarding 

schools; 

 use of fairy-tale therapy as a method of social pedagogical work on 

social adaptation of junior pupils of comprehensive boarding schools to 

independent life. 

The practical significance of the investigation is in developing and 

implementing in the process of social adaptation to independent life of junior 

pupils of comprehensive boarding schools the combination of the necessary 

conditions of social adaptation to independent life on the basis of applying the 

complex forms of work: School of Life Studying, the study group „World of Fairy 

Tales” and the interactive methods of work. The results obtained can be directly 

used in the practice of work of comprehensive boarding schools with junior pupils, 

as well as in training specialists for work in comprehensive boarding schools. 

Key words: social adaptation, social adaptation to independent life, junior 

pupils, comprehensive boarding school. 
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ВСТУП 

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 
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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, 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 
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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 – 
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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 

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 
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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 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 
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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. 
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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 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;  
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– 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 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” 
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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 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 (281 найменувань, із них 10 – іноземною мовою) та 
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13 додатків на 58 сторінках. Робота містить 16 таблиць та 13 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації – 269 сторінок. Обсяг основного змісту дисертації 

становить 169 сторінок.. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ 

ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ. 

 

1.1. Соціальна адаптація молодших школярів до самостійного 

життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів як наукова проблема 

 

У сучасному українському суспільстві, характерними рисами якого є 

підвищена динаміка й системність соціальних змін, глобалізація ризиків, 

ускладнення соціальних практик, плюралізація життєвих стратегій і стилів, 

сьогодні набуває особливої актуальності соціальна адаптація молодших 

школярів до самостійного життя загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

У такoму мiнливoму й мoзаїчнoму свiтi виникає гoстра суперечнiсть 

мiж, з oднoгo бoку, нoвoю системoю вимoг i, з iншoгo, – мoжливoстями 

oсoбистoстi.  

Ускладнюється й загoстрюється прoблема oсoбистiснoгo 

самoвизначення та самoреалiзацiї, щo пoяснює неoбхiднiсть соціальної 

адаптації особистості як iнтегративнoї якoстi, яка системнo характеризує її 

реальну здатнiсть адекватнo й вiдпoвiдальнo реагувати на стрiмкi сoцiальнi 

змiни, усвiдoмлювати загрoзи рoзвитку людства, урахoвувати сoцiальнi та 

iндивiдуальнi пoтреби й мoжливoстi oсoбистiснoї самoреалiзацiї та 

здiйснювати на цiй oснoвi вiдбiр спoсoбiв i засoбiв дoсягнення бажанoгo 

майбутньoгo, а такoж застoсoвувати набутi знання, навички та вмiння 

адекватнo до рiзних життєвих ситуацій – і наявних, i oчiкуваних.  

У дисертаційній роботі ми ставимо за мету окреслити прoблему 

соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в умовах 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, оскільки вона є інтегральною й 

комплексною, а тому потребує наукового аналізу на основі вивчення й 

деталiзацiї низки пoнять, що її становлять: „самостійність”, „адаптація”, 
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„дезадаптація”, „соціальна адаптація”, „соціальна дезадаптація”, „молодший 

школяр”, „соціальна адаптація молодших школярів” тощо. 

Тому для проведення необхідного аналізу наукової літератури з 

досліджуваної проблеми ми обрали три основні напрями: по-перше, це 

аналіз джерел, що дають повну характеристику такої інтегральної 

властивості особистості, як „самостійність” (З. Власова, О. Лебеденко, 

Л. Оліференко, В. Плєшивцев, Г. Селевко, Д. Цирінг, М. Шилова, Т. Шульга 

та ін.); по-друге, аналіз науково-педагогічних джерел, які висвітлюють 

проблему соціальної адаптації дітей до самостійного життя (В. Беревнова, 

Н. Захарова, В. Куркіна, О. Лебедєв та ін.); по-третє, аналіз наукової 

літератури  щодо особистісного розвитку молодшого школяра (І. Абрамова, 

А. Бобильова, Р. Вайнола, О. Денисюк, Ж. Петрочко, Ю. Чернецька та ін.).  

Щодо вивчення наукових джерел з першого напряму відзначимо, що 

соціальна адаптація особистості до самостійного життя передбачає, перш за 

все, формування такої інтегральної властивості, як „самостійність”.  

Аналіз наукового доробку щодо визначення цієї дефініції свідчить, що 

окремі дослідники (З. Власова [57], О. Лебеденко [160], Л. Оліференко [184], 

В. Плєшивцев [199], Г. Селевко [213], Д. Цирінг [258], М. Шилова [266], 

Т. Шульга [267]) це поняття трактують по-різному, проте основні 

характеристики є ідентичними: уміння ставити мету та досягати її власними 

зусиллями, проявляти відповідальність та ініціативність, приймати 

нестандартні рішення з урахуванням конкретних умов.  

На практиці самостійність виражається у „здатності та вмінні без 

постійного керівництва і практичної допомоги ззовні ставити перед собою 

мету та досягати її власними зусиллями й соціально прийнятними засобами” 

[199, с. 42].  

До того ж, самостійність характеризується специфічними 

особливостями різних сфер: „вольової (витримка, організованість, 

ініціативність, наполегливість), мотиваційної (переважання мотивації 

досягнення над мотивацією уникнення невдач), когнітивної (креативність, 
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гнучкість мислення) та емоційної (відкритість, упевненість, стриманість, 

виражений контроль емоцій і поведінки)” [258, с. 337]. 

Отже, у нашому дослідженні ми будемо зосереджуватися на процесах 

формування „самостійності” як інтегративної властивості особистості, 

створюючи соціально-педагогічні умови для соціальної адаптації молодшого 

школяра до самостійного життя в умовах інтернатних закладів. 

У межах другого напряму аналізу досліджуваної проблеми нами було 

узагальнено низку науково-педагогічних розвідок (В. Беревнова, Н. Захарова, 

В. Куркіна, О. Лебедєв та ін.), які висвітлюють проблему соціальної адаптації 

дітей до самостійного життя.  

Зауважимо, що розв’язання проблеми соціальної адаптації дітей-сиріт в 

установах інтернатного закладу є одним із важливих завдань сучасної 

соціально-педагогічної та психологічної науки. Цією проблемою займалися: 

Н. Вознюк, І. Звєрєва, А. Капська, С. Коношенко, О. Кузьміна, Ф. Мустаєва, 

В. Сорочинська та ін. 

Вивчення наукових джерел показує, що поняття адаптації вживається 

в кількох значеннях: сукупності реакцій пристосування людського 

суспільства до природного та соціального середовища; реакції окремої 

людини на зміни в навколишній дійсності та в значенні входження індивідів 

у різні соціальні ролі й загалом відображає основні закономірності, які 

забезпечують життєдіяльність та розвиток різних систем за взаємодії 

внутрішніх і зовнішніх умов їхнього існування. 

З погляду вітчизняних учених адаптація в сучасних умовах життя 

суспільства набуває характеру не тільки пристосування, а й активного 

перетворення середовища відповідно до власних потреб та можливостей 

(Т. Лоза, М. Лукашевич, В. Слюсаренко, А. Фурман та ін.).  

Спираючись на дослідження Г. Дегтярьова, І. Дубровіної, Г. Костюка, 

Б. Коротяєва, С. Лактіонової, Т. Лози, Г. Ольховикової, Ж. Петрочко, 

констатуємо, що не можна розглядати соціальну адаптацію до якоїсь окремої 

сфери самостійного життя, оскільки не існує ізольованих механізмів процесу 
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соціальної адаптації, а власне система соціальної адаптації особистості до 

самостійного життя є функційною тільки за умови єдності всіх її 

компонентів. Науково обґрунтоване цілісне відображення адаптованості до 

самостійного життя полягає в єдності чотирьох складників діяльнісно-

практичного (сформованість практичних навичок ведення господарства, 

спілкування, реальної оцінки дійсності, організації дозвілля та поняття про 

планування бюджету), когнітивного (наявність знань щодо сімейних ролей, 

світу професій, побутових питань, своїх прав та обов’язків), мотиваційного 

(сформованість установок на сімейну, професійну та соціальну сфери життя), 

емоційного (наявність зацікавленості дитини до свого майбутнього життя, 

позитивних уявлень про майбутнє життя та свою роль у ньому,усвідомлення 

нею залежності задоволення своїх потреб від своїх знань та вмінь) [184].  

Під час вивчення джерел з третього напряму дослідження ми 

максимально зосередилися на аналізі наукової літератури щодо 

особистісного розвитку молодшого школяра (І. Абрамова, А. Бобильова, 

Р. Вайнола, О. Денисюк, Ж. Петрочко, Ю. Чернецька та ін.).  

На думку вчених, адаптація молодших школярів до самостійного життя 

„…передбачає формування соціальної пристосованості й особистісної 

відособленості, єдність яких інтегрується в адаптованості особистості до 

умов соціального середовища та її автономії у судженнях і поглядах” [87, 

с. 87]. Під адаптацією до самостійного життя науковці розуміють „процес 

оволодіння умінням здійснювати усвідомлений, самостійний вибір життєвого 

шляху на основі адекватної оцінки своїх можливостей” [134, с. 50], 

„…педагогічний процес розвитку якостей особистості та мотиваційних 

установок, що забезпечують їй орієнтацію у різних життєвих ситуаціях, 

стимулюють внутрішню і зовнішню активність, самореалізацію у різних 

сферах життєдіяльності” [138, с. 98].  

Зазначимо, що сьогодні не існує єдиного визначення дефініції 

„соціальна адаптація”. Крім того, різні науки – філософія, соціальна 

психологія, соціологія – мають свої варіанти трактування цього поняття.  
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Учені вивчають соціальну адаптацію з різних поглядів: як здатність 

особистості завбачати зміну поведінки в разі виникнення нових, 

несподіваних соціальних вимог (П. Анохін); як активну взаємодію індивіда із 

середовищем (С. Артемов); як необхідність корекції „міжлюдських 

стосунків” (P. Delore, G. Rosen); взаємодію індивіда та соціального 

середовища, у процесі якої складаються механізми та норми соціальної 

поведінки (А. Налчаджян).  

У своїх працях американські соціологи Т. Пірсон та Р. Мертон 

започаткували використання терміна „соціальна адаптація” як пристосування 

людини до умов соціального середовища.Так, Р. Мертон розглядав соціальну 

адаптацію як двосторонній процес і наслідок зустрічної активності суб’єкта 

та соціального середовища, що здійснюється на засадах „інституціональних 

імперативів” спільності, безкорисливості, скептизму та консенсусу. 

Найважливішим діючим компонентом тут є погодження самооцінок і 

прагнень суб’єкта, його можливостей із вимогами соціального середовища, 

що включає і наявний рівень, і потенційні тенденції розвитку суб’єкта та 

його оточення [277]. 

У найпоширенішому значенні соціальна адаптація – це пристосування 

людини до нової системи соціальних умов, нових відносин, вимог, видів 

діяльності, режиму життєдіяльності тощо [11]. 

Не можна не погодитися з думкою дослідників, що соціальна адаптація 

(від лат. adapto – пристосовуватися і social is – суспільний) – постійний 

процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища. 

Важливим аспектом соціальної адаптації є прийняття індивідом соціальної 

ролі. Цим зумовлено віднесення соціальної адаптації до соціалізації 

особистості [87]. У кожного індивіда соціальна адаптація відбувається 

залежно від ціннісних орієнтацій, обраних цілей і можливостей їх досягнення 

в конкретних умовах [216]. 

Отже, у науковій літературі соціальна адаптація – розглядается, як 

процес і результат активного пристосування до умов соціального середовища 
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і як один із провідних механізмів соціалізації особистості, а також як якість 

особистості, що надає можливість пристосуватися до особливостей 

середовища.  

У нашому дослідженні ми визначаємо соціальну адаптацію як 

сукупнiсть iнтегративних якoстей oсoбистoстi, щo сфoрмoванi в прoцесi її 

навчання, вихoвання, рoзвитку, спiлкування, дiяльнoстi, щo знахoдить свoє 

відображення в здатнoстi й гoтoвнoстi людини дo сoцiальнoї взаємoдiї; 

ступінь її залучення дo сoцiальнoї дiяльнoстi та oсoбистiсне ставлення дo 

предмета цiєї дiяльнoстi. 

Не менш важливим у контексті нашого дослідження є розгляд поняття 

„соціальна адаптація дітей”. З-поміж низки визначень цієї дефініції нам 

імпонує таке: соціальна адаптація дитини – процес активного пристосування 

дитини, яка знаходиться у важкій життєвій ситуації до прийнятих у 

суспільстві правил і норм поведінки, а так само процес подолання наслідків 

психологічної або моральної травми [210; 211]. 

Т. Алєксєєнко визначає соціальну адаптацію молодшого школяра як 

інтегративний показник стану школяра, який відображає його здатність 

адекватно сприймати навколишню дійсність, ставиться до людей, подій, 

вчинків, спілкування, регулювати поведінку [7].  

Безумовно, соціальна адаптація здійснюється шляхом засвоєння норм і 

цінностей певного суспільства. Основні прояви соціальної адаптації – 

взаємодія людини з навколишнім світом та її активна діяльність. 

Найважливішим засобом досягнення соціальної адаптації є загальна освіта та 

виховання, трудова та професійна підготовка. Процес соціальної адаптації 

проходить кожна людина в ході свого індивідуального розвитку та 

професійно-трудового становлення. 

Зауважимо, що сьогодні соціальна адаптація дітей молодшого 

шкільного віку є однією з актуальних проблем, що постають перед 

педагогічною наукою і практикою. Звернення до цієї проблеми зумовлено 

зміною парадигм, орієнтованих, перш за все, на особистість школяра, які 
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фіксують потребу в соціально адаптованих учнях. Ранній початок навчання, 

інтенсивні навчальні програми, обсяг інформації, що постійно збільшується, 

підвищення вимог до освіти, бажання розвинути розумові здібності дітей, 

їхню творчу активність у загальноосвітній практиці не завжди поєднуються з 

можливостями збереження та зміцнення їхнього здоров’я.  

Дослідниця О. Кузьміна визначає, що соціальна адаптація вихoванцiв 

шкoли-iнтернату для дiтей-сирiт i дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo 

пiклування, пoмiтнo вiдрiзняється вiд соціальної адаптації дiтей, якi 

навчаються в загальнooсвiтнiй шкoлi. Психологічні, сoцiальнi, економічні 

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 [151].  

Це породжує ще одне протиріччя між потребою у формуванні творчої, 

самостійної, гуманної, внутрішньо вільної, всебічно розвиненої особистості, 

здатної цінувати себе й інших, що вимагає великих зусиль від неї самої, і 

необхідністю збереження фізичного та психічного здоров’я дітей [151]. 

Сутність процесу соціальної адаптації може бути проілюстрована на 

основі концепції Б. Вульфова [64]. На його думку, соціальна адаптація 

молодшого школяра – це реалізована здатність до побутового (фізичного), 

морального, соціального виживання і в наявних, і в нових, очікуваних або 

непередбачених обставинах, готовність обрати правильні способи існування, 

зберігаючи свою активну позицію. 

Також науковці приділяють значну увагу психічній адаптації. Психічна 

адаптація – це процес взаємодії особистості з середовищем, при якому 

особистість повинна враховувати особливості середовища й активно 

впливати на нього, щоб забезпечити задоволення своїх основних потреб і 

реалізацію значущих ланцюгів. Процес взаємодії особистості й середовища 
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полягає в пошуку та використанні адекватних способів задоволення 

основних потреб [8]. 

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів подає таке 

визначення цього поняття. Адаптація (від. лат. adaptacio – пристосування) – 

пристосування будови й функцій організму, його органів і клітин до умов 

середовища. Виділяють різні фази процесу адаптації до незвичайних 

екстремальних умов: фазу первинної декомпенсації й наступних фаз 

часткової, а потім і повної компенсації. Зміни, що супроводжують адаптацію, 

стосуються всіх рівнів організму – від молекулярного рівня до психологічної 

регуляції діяльності [208]. 

У психологічній енциклопедії ми можемо побачити, що адаптація (від 

лат. adaptо – пристосовую) – пристосування живого організму до динамічних 

умов зовнішнього і внутрішнього середовища [207]. 

Для уточнення сутності поняття психічної адаптації звернемося до 

визначення тих потреб особистості, усвідомлення яких спонукає (мотивує) її 

адаптацію. Гомеостатичні потреби, котрі мотивують психічну підтримку 

біологічній адаптації особистості, мають рефлекторний характер і є 

малоефективними за умови значних змін, які відбуваються в навколишньому 

середовищі. Проте за змін, що виходять за межі „спадкоємної програми” 

пристосування особистості до умов навколишнього середовища, 

пристосувальні механізми не спрацьовують. Тому для розуміння рушійних 

сил адаптивної поведінки особистості необхідно враховувати потреби не 

гомеостатичного характеру, а так звані орієнтувальні потреби [14]. 

Соціально-психологічна адаптація – процес набуття людьми певного 

соціально-психологічного статусу, оволодіння тими чи тими соціально-

психологічними рольовими функціями. 

Соціальна-психологічна адаптація буває двох типів: 1) прогресивна, 

якій властиво досягнення всіх функцій і цілей повної адаптації і в ході 

реалізації якої досягається єдність інтересів, цілей особистості, з одного боку, 

і груп суспільства загалом – з іншого; 2) регресивна, яка з’являється як 
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формальна адаптація, яка не відповідає інтересам суспільства, розвитку 

певної соціальної групи й самої особистості [177]. 

Складні взаємозв’язки, що функціюють між психічною та соціальною 

адаптацією, з одного боку, і зміни навколишнього середовища, і людської 

психіки та свідомості, – з іншого, обумовлюють соціальний вплив на рівень 

психічної адаптації особистості. Саме останній складник власне впливає на 

всю адаптивну діяльність особистості за умови формування програми її дій 

та цілей і надання цій діяльності індивідуального емоційного забарвлення. Це 

дозволяє констатувати, що без психічної адаптації, яка „дає старт” соціальній 

адаптації, остання була б неможливою. 

За такого розуміння проблеми Ф. Березін розглядає адаптацію як 

систему, що є універсальною схемою адаптивної діяльності особистості та 

яка реалізується на будь-якому функційному рівні – від біологічного до 

соціального [176]. 

Якщо навколишнє середовище висуває до людини вимоги, а деякі з них 

важко адаптуються через їхні особистісні чи вікові особливості, то в них 

може розвинутися відчуття соціальної, психічної й соматичної напруги, а це 

загроза дезадаптації. 

Отже, ми цілком логічно підійшли до поняття, протилежного адаптації. 

На думку дослідників, дезадаптація – це формування неадекватних 

механізмів пристосування людини до умов навколишнього середовища, 

порушень у поведінці, конфліктних відносин, психогенних захворювань і 

реакцій, підвищеного рівня тривожності, негармонійний розвиток 

особистості [102]. 

Ми погоджуємося з думкою науковців, що дезадаптація молодших 

школярів, яка заважає соціалізації дитини, гармонійному розвитку 

особистості, перешкоджає подальшій успішності в навчанні, загальній 

соціально-психологічній адаптації. Тому знаходження шляхів, подолання 

шкільної дезадаптації є важливою проблемою теорії психологічної науки й 

педагогічної практики [103]. 
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Дезадаптований молодший школяр відрізняється від інших школярів 

унаслідок проблем адаптації в середовищі життєдіяльності, що визначилася 

на його самопрояві, діяльності, здатності вирішувати природні для цієї 

ситуації завдання. Відповідно дезадаптований молодший школяр 

відрізняється від однолітків унаслідок проблем адаптації, що відбилися на 

його розвитку, соціалізації. 

Безумовно, однією з важливих проблем сучасної системи освіти є 

проблема розвитку адаптаційних можливостей особистості та профілактика 

дезадаптації, а також критичні періоди психічного розвитку. Особливу увагу 

звернено на дітей молодшого шкільного віку. Найважливішим є те, що 

процес звикання до шкільного життя та його умов є складним. Одні діти 

проходять цей процес легко, без психічних травм, а інші – важко, з чого й 

випливає проблема „шкільної дезадаптації”. 

Шкільна дезадаптація – втрата дитиною навчальної мотивації, низька 

успішність, конфліктність у спілкуванні з учителями й однолітками. 

Схильність до асоціальної поведінки, низька самооцінка, домінування 

негативного емоційного напруження [18]. 

Термін „шкільна адаптація” став використовуватися для опису різних 

проблем і труднощів, що виникають у школі. Із цим поняттям пов’язують 

відхилення в навчальній діяльності – утруднення в навчанні, конфлікти з 

однокласниками, неадекватну поведінку. Цілком природно, що подолання 

тієї чи тієї форми дезадаптивності повинно бути спрямоване на усунення 

причин, що її викликають [18]. 

Досвід показує, що останні роки навчання молодших школярів в 

інтернатних закладах виявляються критичними, протягом яких вони 

переживають різні складні ситуації свого життя. Саме в цей час вихованці 

дорослішають, у них формується самосвідомість, продовжує розвиватися 

система зв’язків зі світом і самим собою, постають базові установки. Усе це 

значною мірою визначає надалі їхні можливості особистої самореалізації в 

соціальному середовищі. 
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Ми вважаємо, що соціальна адаптація вихованців інтернатного 

закладу – це здібності дитини до психосоціального, морального та фізичного 

розвитку в умовах пристосування індивіда до успішного функціювання в цій 

системі інтернатного закладу.  

Проблема соціальної адаптації дітей-сиріт зумовлена протиріччями між 

закладеними у вихованні учня ціннісними орієнтаціями й вимогами 

соціального середовища. Нагальною потребою щодо розв’язання проблеми 

об’єктивного зв’язку рухової активності та соціальної адаптації дітей-сиріт є 

їхня соціальна активність у системі фізичного виховання в інтернатних 

закладах.  

Уміти жити – означає вміти добре пристосовуватися до навколишнього 

середовища, узгоджувати свої вимоги зі своїми бажаннями та потребами, зі 

своєю особистістю. У зв’язку з цим виникає необхідність акцентувати увагу 

на регуляції соціальної поведінки та соціальної адаптації. Також існує 

необхідність навчити вихованця співчувати й уміти аналізувати почуття та 

емоції інших. 

Особливості дітей у молодшому шкільному віці полягають у тому, що 

вони недостатньо усвідомлюють свої переживання й не завжди здатні 

зрозуміти причини, які їх викликають. Для того, щоб молодший школяр міг 

усвідомлено регулювати свою поведінку, треба навчити його адекватно 

висловлювати свої почуття, знаходити конструктивні способи виходу зі 

складних ситуацій. 

Далі розпочнемо дослідження проблеми соціальної адаптації 

(специфічна форма соціальної активності особистості, пов’язана зі 

входженням індивіда в нове соціальне середовище, й означає приведення 

об’єктивних та суб’єктивних особливостей особистості відповідно до умов 

соціального середовища) [78] молодших школярів до самостійного життя. 

Формування особистості відбувається за допомогою власного досвіду 

становлення та розвитку в безпосередніх соціальних контактах. Значення 

процесу соціалізації в житті дитини дуже велике. Термін соціалізація – 
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комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і 

цінностей, які дозволяють їй бути повноправним членом суспільства [53].  

У психологічному тлумачному словнику найсучасніших термінів 

зазначено, що „соціалізація (від лат. socialis – cуспільний) – процес і 

результат засвоєння й активного відтворення індивідом соціального досвіду, 

здійснювані через спілкування і діяльність. Може відбуватися і в умовах 

стихійного впливу різних обставин життя в суспільстві, і в умовах 

виховання – цілеспрямованого формування особистості” [208]. 

У різних наукових школах поняття соціалізації отримало різну 

інтерпретацію: 1) у необіхевіоризмі – як соціальне научіння; 2) у школі 

символічного інтеракціонізму – як результат соціальної взаємодії; 3) у 

гуманістичній психології – як самоактуалізації „Я-концепції” [208].  

Соціалізація постає одним із основоположних соціальних процесів, що 

забезпечує існування людини в середині суспільства. Соціалізація становить 

процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв’язки та 

інтеграції з метою встановлення її соціальності. Незважаючи на його значну 

поширеність, немає однозначного тлумачення серед різних представників 

наук. Загалом соціалізація розуміється як процес і результат становлення 

особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків 

поведінки, а також активного відтворення індивідом соціального досвіду і 

протікає і в умовах виховання (у громадських та державних організаціях), 

тобто цілеспрямованого формування особистості, і шляхом стихійного 

впливу на розвиток особистості різних, іноді протилежно спрямованих 

чинників суспільного буття [196]. 

Соціалізацію в сучасному суспільстві розуміють як процес засвоєння 

індивідуумом визначеної системи знань, норм та цінностей, які дозволяють 

йому функціювати як повноправній людині суспільства. Соціалізація містить 

і соціально-контролювальні процеси цілеспрямованої дії на особистість, 

тобто виховання, і спонтанні процеси, які впливають на її формування. 

Індивід, який постає об’єктом соціалізації, є водночас і суб’єктом суспільної 
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активності, тому соціалізація буде тоді успішною, коли людина братиме 

активну участь у творчо-перетворювальній суспільній діяльності. Дитина в 

процесі соціалізації не є пасивним ланцюгом. Вона входить до системи 

суспільних відносин та сама відтворює їх залежно від того, як дорослішає. 

Вона намагається наслідувати, на неї впливають авторитетні особистості. 

При цьому домінантний вплив мають дорослі. Спілкування з дорослими 

допомагає дитині встановлювати соціальні контакти, пізнавати себе й інших, 

вона сильно впливає на особливості та розвиток її спілкування з однолітками. 

Зауважимо, що між собою тісно пов’язані поняття „соціалізація” й 

„адаптація”. Зокрема, Т. Шибутані трактує соціалізацію як безперервну 

адаптацію живого організму до оточення, як його здатність пристосовуватися 

до реакцій інших людей. Т. Парсонс головним механізмом соціалізації 

вважає пристосування. Більшість дослідників стверджують, що адаптацію 

можна розглядати як складову частину соціалізації та як її механізм. У 

зв’язку з цим розрізняються два види адаптації – психофізіологічна та 

соціально-психологічна, що знаходяться у взаємозв’язку. При цьому 

соціально-психологічна адаптація становить оволодіння особистістю ролі 

при входженні в нову соціальну ситуацію, вона є конкретним процесом 

соціалізації. Нам видається, що адаптація є лише одним із елементів 

соціалізації поряд з іншим, не менш важливим, – активністю особистості, її 

творчим вибірковим ставленням до середовища, активним відтворенням 

соціального досвіду, перетворенням наявних соціальних умов і форм. Отже, 

соціалізація постає як єдність адаптації та активності особистості: засвоєння 

норм і цінностей соціального середовища відбувається у взаємозалежності та 

взаємозв’язку з активністю індивіда [186]. 

На жаль, традиційною вітчизняною практикою щодо сімей, у яких 

виявлено погане ставлення до дітей, залишається відрив дитини від сім’ї, а 

також позбавлення батьківських прав. Однак ці заходи сьогодні визнані 

неефективними, тому що наявна система інтернатів, дитячих будинків не 

забезпечує успішної соціалізації їх випускників. 
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Вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів мають соціально-

психологічну неадаптованість: інфантилізм, сповільнене самовизначення, 

незнання й несприйняття самого себе як особистості, нездатність до 

усвідомленого вибору своєї долі, утриманство, нерозуміння споживчого боку 

життя, питань власності, економіки, перевантаженість негативним досвідом, 

негативні цінності й моделі поведінки.  

О. Кузьміна стверджує, що iнтернат стає для дитини тoтальним 

iнститутoм адаптації та сoцiалiзацiї, сурoгатнoю сiм’єю, шкoлoю, oтoченням 

тoщo. Iнoдi весь життєвий свiт дитини мoже oбмежуватися стiнами 

iнтернату. Найвизначнiшi для пoдальшoї життєдiяльнoстi в суспiльствi етапи 

фoрмування oсoбистoстi дитини мoжуть прoхoдити в iнтернатi. „Замкнений” 

спосіб життя сприяє тoму, щo середoвище пoза iнтернатoм мoже бути 

незрoзумiлим, чужим для вихoванцiв, абo вoни мoжуть мати неадекватне 

уявлення прo ньoгo, а такoж призвoдити дo тoгo, щo в таких дiтей не 

фoрмуються навички виживання, адаптацiї дo нoвих життєвих умoв, вiдсутнi 

навички iнтеграцiї в нoвi сoцiальнi групи, практика взаємoдiї та пoведiнки в 

рiзних ситуацiях на пoчатку самoстiйнoгo життя [151].  

Питання соціалізації особистісного розвитку молодшого школяра 

розглядали Г. Бєлєнька, Н. Голованова, О. Кузьміна, Т. Лоза, С. Омельченко, 

Ю. Поліщук, С. Харченко та інші дослідники. 

Ми здійснили теоретичний аналіз літературних джерел. З одного боку, 

він також підтвердив  актуальність проблеми соціалізації дітей, які зростають 

у закладах інтернатного типу, необхідність урахування специфіки впливу 

різних інституцій на їхній соціальний розвиток. З іншого боку, цей аналіз дав 

нам змогу констатувати відсутність таких методик соціального виховання, 

які б ураховували ці особливості. 

Враховуючи специфіку соціально-педагогічних умов, які існують у 

різних закладах виховний процес передбачав: набуття дітьми досвіду 

оптимального розв’язання життєвих ситуацій з певною кількістю 

альтернатив; розвиток уміння усвідомлювати вербалізувати власний стан і 



44 

стан інших, ураховувати його у взаєминах з однолітками й дорослими; 

інсценування конфліктних і безконфліктних способів взаємодії з іншими з 

наступним їх обговоренням. 

Аналізучи соціально-педагогічні дослідженя, и можемо казати  про 

зростаючий інтерес учених до нагальної  проблеми соціалізації  дітей, які 

позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт. За останні роки 

розроблено багато вітчизняних та зарубіжних концепціх соціалізації 

особистості. Визначено соціально-педагогічні умови збагачення дитячої 

субкультури на етапі молодшого шкільного віку, формування соціальних 

уявлень, методи впливу на становлення позитивних взаємин однолітків 

(В. Абраменкова, В. Алфімов, І. Звєрєва, А. Капська, С. Козлова, О. Кононко, 

С. Куліковська, Ю. Лебедєв, С. Литвиненко, А. Мудрик, І. Печенко, 

Л. Хухлаєва, В. Ямницький та ін.). Також дослідженню підлягали теорії 

системного, особистісного, діяльнісного підходів у розкритті специфіки 

соціалізації дітей, ролі соціальних інститутів у цих процесах (В. Алфімов, 

В. Бочарова, І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, Л. Рубашевська, С. Савченко, 

С. Харченко); визначення основних напрямів соціалізації дітей молодшого 

шкільного віку в різних умовах життєдіяльності (В. Абраменкова, В. Гуров, 

О. Караман, О. Кононко, В. Кудрявцев, Ю. Лєбедєв, С. Литвиненко, 

І. Печенко) технології виховної роботи, що сприяють процесу соціалізації 

дітей в умовах дитячих будинків (С. Козлова, С. Куліковська, Л. Хухлаєва).  

Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до кожної із 

зазначених вище проблем, питання соціальної адаптації дітей молодшого 

шкільного віку в закладах інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, залишається недостатньо 

дослідженим і в теоретичному, і в практичному аспектах. 

На думку О. Малахової, молодший школяр – це людина, яка активно 

опановує навички спілкування. У цей період відбувається інтенсивне 

встановлення дружніх контактів. Набуття навичок соціальної взаємодії з 

групою однолітків і вміння заводити друзів є одним із важливих завдань 
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розвитку на цьому віковому етапі. Спочатку діти більше уваги звертають на 

поведінку, ніж на якості особистості. Характеризуючи своїх приятелів, вони 

вказують, що „друзі поводяться добре”, „з ними весело”. У цей період дружні 

зв’язки неміцні й недовговічні, вони легко виникають і досить швидко 

можуть обірватися. Між 8 і 11 роками діти вважають друзями тих, хто 

допомагає їм, відгукується на їхні прохання й розділяє їхні інтереси. Для 

виникнення взаємної симпатії та дружби стають важливими такі якості 

особистості, як доброта й уважність, самостійність, упевненість у собі, 

чесність[167]. 

Соціальна перцепція – це багатофункційний процес, який передбачає 

сприйняття зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з її особистісними 

характеристиками, інтерпретацію й прогнозування на цій основі її вчинків. У 

молодших школярів вона позначається й на особливостях їхнього першого 

враження про іншу людину. Загалом стаючи більш точним і 

диференційованим до 10 – 11 років, перше враження відрізняється в дітей 

ситуативністю, стереотипністю, орієнтацією на зовнішні ознаки. Фізичний 

вигляд та його оформлення є для молодших школярів основою, на якому 

вибудовується образ іншої людини. 

Поступово в процесі засвоєння дитиною шкільної дійсності в 

молодших школярів складається система особистих стосунків у класі. Її 

основу становлять безпосередні емоційні відносини, які домінують над усіма 

іншими. Характерні для молодших школярів критерії оцінки однокласників 

відбивають особливості сприйняття й розуміння ними іншої людини. Це 

пов’язано із загальними закономірностями розвитку пізнавальної сфери в 

цьому віці: , опора на конкретні факти, слабка здатність виділяти головне в 

предметі, ситуативність, емоційність, труднощі встановлення причинно-

наслідкових відносин  тощо.  

Відзначимо, що зазвичай з віком у дітей підвищуються адекватність 

усвідомлення свого становища в групі однолітків, але наприкінці цього 

вікового періоду, тобто в молодших школярів, адекватність сприйняття свого 
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соціального статусу різко знижується: діти, які займають у класі задовільне 

становище, схильні його недооцінювати, і, навпаки, ті, хто мають 

незадовільні показники, зазвичай уважають своє становище цілком 

прийнятним. Все це свідчить про те, що до кінця молодшого шкільного віку 

відбувається своєрідна якісна перебудова і самих міжособистісних взаємин, і 

їх усвідомлення. Безумовно, це пов’язано з виникненням у цей період 

потреби зайняти певне становище в групі однолітків. Взаємини молодших 

школярів включають сприйняття та оцінювання людьми один одного, їхню 

взаємодію та взаємовплив у процесі спільної діяльності та спілкування. 

Особливості взаємин залежать від психіки людей, які беруть участь у 

спільній діяльності (мотивації, розуміння, характеру та ін.) Загальна мета, 

збіг інтересів та  характерів створює сприятливий психологічний фон для 

взаємопорозуміння. У першу чергу, це залежить від ефективного 

спілкування, що є результатом соціально-педагогічної роботи.  

На основі вивчення наукових позицій Д. Годлевської, Я. Гошовського, 

І. Звєрєвої, А. Капської, Д. Пащенка, Г. Улунової встановлено, що володіння 

багатоаспектним спілкуванням сприяє налагодженню тісних і міцних 

контактів у новому соціумі та допомагає успішному опануванню новими 

знаннями, готовністю здійснювати подальший особистісний розвиток. 

Набуття власного соціокультурного досвіду є одним із головних 

чинників розвитку особистості у визначеному соціальному середовищі. 

Основним чинником, який включає молодшого школяра в процес набуття 

соціокультурного досвіду, є оптимальне співвідношення двох основних 

процесів: стихійне самостійне набуття дитиною особистісного досвіду та 

засвоєння суспільного досвіду через механізми соціальної адаптації. 

Згаданий процес може реалізуватися через кілька етапів. По-перше, стихійне 

набуття соціокультурного досвіду пов’язане з тим, що дитина не може 

існувати в культурному вакуумі, а її навколишній світ організований за 

принципом культурних артефактів як модусів онтологічного змісту, які 

ретранслюють соціальний досвід. Перебуваючи в повсякденних відносинах з 
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оточенням, дитина відкриває численні соціальні почуття, які стимулюють 

шукати себе в соціумі, на основі чого відбувається формування власної Еgo-

концепції індивідуума. По-друге, соціокультурний досвід розуміється як 

цілеспрямований процес у результаті діяльності спеціально організованих 

інституцій освітянського виховного та навчальних напрямів, де дитина 

опановує вміння знаходити відповіді на виклики життя, що й відрізняє 

активно соціалізовану особу. По-третє, процес зазначеного соціального 

становлення може відбуватися як спонтанна дія, коли людина успадковує 

певні знання в результаті „генетичної пам’яті” як верхівку пристосувальних 

досягнень попередніх поколінь, яке набуло людство в процесі свого 

існування. При цьому сам процес набуття соціокультурного досвіду не 

розглядають як цілісне явище, отже, воно потребує окремого дослідження. 

Е. Фром та неофрейдисти зазначали, що людину протягом життя вчать 

сотень наук і мистецтв, хоча особистість потребує однієї науки – мистецтва 

жити в суспільстві. Подібна наука теоретично може ґрунтуватися навколо 

кількох наріжних питань: людина повинна мати можливість спостерігати за 

тим, як діють інші в подібних ситуаціях, людина повинна мати певний 

взірець для наслідування, що зводиться до релігійного естетичного або 

культурного ідеалу, людина повинна передбачати майбутнє, щоб до нього 

встигла підготуватися [14]. 

Наукові дослідження та практика (Л. Божович, М. Буянов, І. Дубровіна, 

І. Зимова, В. Мухіна, А. Прихожан, А. Рузська, Е. Смирнова, М. Толстих та 

ін.) показали, що молодші школярі мають чимало порушень в емоційній 

сфері, самосвідомості, поведінці. Невміння спілкуватися тягне за собою 

домінування захисних форм поведінки. Психологи відзначають, що 

порушення соціально-психологічної адаптації призводять до дисгармонії 

відносин особистості з навколишнім середовищем, пояснюють агресивну 

поведінку, що утрудняє соціалізацію вихованців дитячого будинку. 

Дослідження А. Прихожан і М. Толстих свідчать, що поза сім’єю, тобто 

в умовах інтернатного закладу, розвиток молодшого школяра здійснюється 
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„особливим шляхом” і в нього формуються особливі, специфічні риси 

особистості, поведінки, характеру. Багато дітей потрапляють до інтернатного 

закладу після тривалого перебування в будинку дитини, у неблагополучній 

сім’ї, на вулиці. Пережиті за цей час стреси позначаються на розвитку 

емоційно-вольової сфери. За спостереженнями психологів та педагогів, для 

вихованців інтернатного закладу характерні однобічність, бідність 

поведінкових мотивацій, постійна залежність від поведінки дорослого. У 

конфліктних ситуаціях вони часто нездатні об’єктивно оцінити ситуацію, не 

можуть володіти своїм настроєм і поведінкою [203]. 

На складність і значущість періоду, пов’язаного з адаптацією дитини в 

школі, вказують дослідження М. Бітянової, М. Врублевської, Б. Вульфа, 

О. Дарвіш, Л. Корель, М. Максимова, які вказують на те, що 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, ефективність стилю спілкування, можливості 

особистісної самореалізації в шкільному середовищі, за яким магістральним 

шляхом піде розвиток школяра в найближчі роки, чи буде в період адаптації 

закладений соціальний та інтелектуальний фундамент подальшого розвитку. 

Тому особистісний розвиток молодшого школяра, який виховується в 

установах інтернатного типу, ми будемо розглядати за трьома напрямами: 

1) інтелектуальним; 

2) емоційно-вольовим; 

3) моральним; 

Вплив сукупності цих причин спричиняє специфічні фізіологічні та 

психологічні особливості вихованців, що визначають характер їхньої 

взаємодії із соціумом у самостійному житті. 

Недостатній інтелектуальний розвиток молодшого школяра може 

полягати й виражатися в ослабленні або несформованості, нерозвиненості 

пізнавальних процесів, нестійкості уваги, слабкої пам’яті, слабко 
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розвиненого мислення (наочно-образного, абстрактно-логічного, вербального 

та ін.), низькою ерудиції тощо. Причини низького інтелектуального розвитку 

можуть бути різні: від порушення нормальної роботи мозку до відсутності 

нормального освітньо-виховного середовища (педагогічна занедбаність) 

[154].  

Відсутність належної уваги до інтелектуального розвитку школяра 

може призвести до серйозного відставання в навчанні й неможливості 

продовжувати навчання в загальноосвітній школі з діагнозом „затримка 

психічного розвитку” [149]. А це, своєю чергою, стає серйозною перешкодою 

на шляху взаємодії з іншими та зі світом загалом. Вони проявляються, 

зокрема, у затримках розвитку внутрішнього плану розумових дій, що 

призводить до наростання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. У 

них не розвинена довільність поводження, здатність до саморегуляції, 

планування своїх дій. Їхня мова більш бідна, вони відстають в оволодінні 

навичками читання, письма, рахунку та ін. Дорослішання дитини поза сім’єю 

призводить до емоційного недорозвинення, внутрішньої порожнечі, 

поверховості у стосунках з іншими, до „знеособленості”. У дитини 

формується стабільно низька самооцінка, неповага до себе й інших, 

негативний образ самої себе й, у результаті, – хворобливі риси характеру, 

негідні, порочні стереотипи поведінки. Для вихованців молодшого шкільного 

віку характерні яскраво виражені мотиви, безпосередньо пов’язані з їхньою 

повсякденною діяльністю в інтернатних закладах, правил поведінки в 

дитячому будинку й у школі, тоді як у сімейних дітей цієї вікової групи 

мотиви їхньої діяльності та спілкування значно багатші й різноманітніші. 

Така обмеженість і бідність мотиваційної сфери пов’язані з умовами 

проживання дітей у інтернатних закладах і їх недостатньо повним 

спілкуванням з дорослими. Особливо яскраво це виявляється в різних 

конфліктних ситуаціях: ситуаціях заборони, зіткнення інтересів дорослого й 

дитини, дитини й колективу вихованців, звинувачень з боку однолітків, 

нерозуміння дитини дорослими й однолітками та ін. 
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Найбільші труднощі та відхилення від нормального становлення 

особистості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів відзначають усі 

дослідники в емоційно-вольовій сфері: у порушенні соціальної взаємодії, 

невпевненості в собі, зниженні самоврядування, цілеспрямованості, 

недостатньому розвитку самостійності („сили особистості”), неадекватною 

самооцінкою, невпевненості в собі, нездатності вибудувати нормальні 

взаємини з іншими, аж до повної відсутності тенденції до співпраці. 

Порушення подібного роду проявляються найчастіше в підвищеній 

тривожності, емоційній напруженості, психічному стомленні, емоційному 

стресі, підвищеній чутливості до різного роду перешкод, неготовності долати 

труднощі, зниженні потреб у досягненнях і успіху, підвищеній агресивності, 

недовірливості, запальності, нестриманості, надмірній імпульсивній 

активності, емоційній холодності, відходу в себе, порушенні емоційних 

контактів з іншими, наростанні пасивності, депресії тощо. Неповнота 

емоційного життя в сирітських установах викликає в дитини різні психічні 

розлади й порушення соціальної адаптації: в одних це тенденція до зниження 

активності, що веде до апатії та більшого інтересу до речей, ніж до людей; в 

інших – гіперактивність з відходом у асоціальну та кримінальну діяльність; у 

багатьох спостерігається тенденція вести себе зухвало в суспільстві, 

намагаючись привернути до себе увагу при невмінні створювати міцні 

емоційні прихильності.  

Мoжна стверджувати: iнтернатнi дiти вiдрiзняються свoєю пoведiнкoю 

уже залежнo вiд тoгo, прoживали вoни в сім’ї чи нi, вiд тoгo, якoю була ця 

сім’я – благoпoлучна чи кризoва. Тoбтo вихiдна тoчка рoзвитку дiтей в 

iнтернатних закладах мoже бути рiзнoю, i вiд цьoгo теж залежить iнтелект 

дитини, її психiчна рiвнoвага, пoдальше зрoстання [149]. 

Проблема підготовки вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 

самостійного життя складна, багатогранна й багаторівнева. Вона ґрунтується 

на основі розуміння трьох груп вихідних чинників – причин, що породжують 

зазначену проблему: 
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- стану фізичного та психічного здоров’я вихованців; 

- особливостей доінтернатного життя й виховання дітей та причин, 

що зумовили надходження їх до інтернатної установи; 

- особливостей життєдіяльності й побуту дітей в умовах інтернатної 

установи, розв’язання завдань їхнього навчання, виховання й розвитку. 

Вплив сукупності цих причин спричиняє специфічні фізіологічні й 

психологічні особливості вихованців, що визначають характер їхньої 

взаємодії із соціумом у самостійному житті [270]. 

У першій групі чинників можна вказати найчастіше „п’яне зачаття”, 

патологію вагітності й пологів, післяпологові інфекції, штучне 

вигодовування, сенсорну депривацію в дитинстві, недоїдання, дитячі 

захворювання, відсутність адекватної медичної допомоги, піклування, 

особистої гігієни, психосоматичні захворювання, які призводять до низького 

рівня фізичного та психічного здоров’я вихованців. 

Доінтернатне життя вихованців в асоціальній сім’ї або на вулиці 

найчастіше пов’язане з негативним і травматичним життєвим досвідом: 

убогість, недоїдання, фізичне, психічне й сексуальне насильство, 

кримінальне середовище, асоціальна чи антисоціальна спрямованість 

виховання, бідне соціальне середовище й вузький соціальний досвід, дитячий 

алкоголізм, наркоманія, проституція, іноді з 10 – 13 років. 

Діти, які ростуть в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів, зазвичай 

не освоюють навички продуктивного спілкування. Їхні контакти поверхові, 

стурбовані та передчасні: вони одночасно домагаються уваги та відкидають 

її, переходячи на агресію чи пасивне відчуження. Маючи потребу в любові та 

увазі, такі діти не вміють вести себе таким чином, щоб з ними спілкувалися 

відповідно до цієї потреби.  

Молодший школяр з інтернатного закладу не завжди може себе 

проявити в спілкуванні. Емоції є найважливішим компонентом у цілісній 

картині поведінки дитини дошкільного та молодшого шкільного віку, її 

діяльності, ставлення до світу, інших людей і самої себе. Специфічні умови 
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життя в установі інтернатного типу, емоційна депривація порушують 

психічний розвиток дитини, спотворюють її емоційну сферу.  

Так, дослідниця Е. Мінкова перераховує своєрідні риси емоційного 

портрета вихованця інтернатного закладу: знижений фон настрою, бідна гама 

емоцій, одноманітність емоційно-експресивних засобів спілкування, 

схильність до швидкої зміни настрою, одноманітність і стереотипність 

емоційних проявів, емоційна поверховість, неадекватні форми емоційного 

реагування на схвалення й зауваження (від пасивності та байдужості до 

агресивності й ворожості), підвищена схильність до страхів, тривожності й 

неспокою, основна спрямованість позитивних емоцій (отримання все нових і 

нових задоволень), нерозуміння емоційного стану іншої людини, надмірна 

імпульсивність та ін. [243]. 

В загальноосвітніх школах-інтернатах до дітей нерідко звертаються за 

прізвищем. Ім’я часто поєднується з прізвищем. Часто ім’я використовується 

для наказу й майже ніколи – для прояву любові. У результаті в дитини 

формується негативне ставлення до свого імені.  

Домагання молодших школярів, які виховуються в умовах 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, частіше реалізуються у власному 

середовищі через фізичну силу, адекватну для вихованців агресію, а часом 

через асоціальні форми поведінки. Неможливість реалізації потреби у 

визнанні призводить до афективних зривів, до відчуттів гнітючої напруги, 

тривожності, відчаю, гніву, до звуження діапазону співпереживання.  

У вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів зруйнована ще одна 

важлива ланка самосвідомості – ланка психологічного часу особистості. 

Молодший школяр не може співвіднести себе справжнього з собою в 

минулому й майбутньому: індивідуального минулого вони часто не 

пам’ятають, майбутнє для них не визначено.  

Соціальний простір особистості тісно пов’язаний з правами та 

обов’язками людини, із законами суспільства. Вихованці загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів як особлива спільність живуть за груповим моральним 
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нормативом, минаючи закони, орієнтуючись на групову совість, поруку 

тощо.  

Соціальна ситуація розвитку в загальноосвітній школі-інтернаті без 

батьківського піклування, умови життя (постійне цілодобове перебування 

кожної дитини серед дітей і дорослих, скупченість, відсутність достатніх для 

усамітнення просторів у приміщеннях, відсутність особистих речей і свого 

місця), порушення у сфері спілкування дитини впливають на розвиток її 

особистості, спотворюють її уявлення про себе, ставлення до себе, 

ускладнюють усвідомлення себе як особистості [151]. 

Молодші школярі, що навчаються в таких закладах , змушені 

адаптуватися до великого числа однолітків. Багато дітей мають особливі 

соціально-психологічні умови, що створюють емоційну напругу, 

тривожність, підсилюють у них агресію.  

Моральний розвиток є однією з основних проблем повноцінного 

особистісного зростання вихованців. Проблеми морального розвитку 

починаються з молодшого шкільного віку та виявляються найчастіше в 

крадіжках, безвідповідальності, придушенні й образі слабкіших, у зниженні 

емпатії, здатності до співчуття, співпереживання й загалом у недостатньому 

розумінні чи неприйнятті моральних норм, правил і обмежень.  

Якщо вихованці молодшого віку роблять ті чи ті аморальні вчинки, 

найчастіше через недоумство, не зовсім розуміючи почуття й бажання інших, 

або через імпульсивне бажання помститися кривдникові, то проблеми 

морального розвитку вихованців молодшого віку мають більш серйозний 

характер.  

Моральний розвиток вихованців хоча і є найважливішим складником 

позитивного розвитку особистості, багато в чому залежить і є наслідком 

порушень загальноінтелектуального й емоційно-вольового розвитку 

особистості. 

Можна говорити про значні проблеми розвитку особистості в більшості 

вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Найбільші труднощі та 
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відхилення від нормального становлення особистості спостерігаються в 

емоційно-вольовій сфері, невпевненості в собі, зниженні самоорганізації та 

цілеспрямованості, порушенні соціальної взаємодії. Негативні тенденції 

розвитку особистості вихованців зберігаються в усіх вікових групах. 

Моральний розвиток є однією з основних проблем повноцінного 

особистісного зростання вихованців.  

Отже, результати аналізу соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів як наукової 

проблеми відповідно до трьох напрямів підтвердили актуальність 

дослідження, необхідність урахування специфіки впливу різних інституцій 

на соціальний розвиток дітей. Проте ґрунтовне вивчення наукового доробку з 

обраної теми засвідчило відсутність таких методик соціальної адаптації 

виховання, які б ураховували ці особливості. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з першого напряму 

дослідження дозволив надати нам повну характеристику такої інтегральної 

властивості особистості, як „самостійність”, визначити необхідність її 

формування в процесі підготовки особистості до самостійного життя.  

Вивчення наукових джерел з другого напряму дослідження дозволило 

ґрунтовно висвітлити проблему соціальної адаптації дітей до самостійного 

життя. Зауважимо, що сьогодні не існує єдиного визначення поняття 

„самостійність”. Аналіз наукових розробок щодо визначення цієї дефініції 

свідчить, що окремі дослідники це поняття трактують по-різному, проте в 

більшості випадків до основних властивостей самостійності вони відносять 

ініціативність та відповідальність, уміння приймати нестандартні рішення з 

урахуванням конкретних умов тощо.  

Вивчення джерел з третього напряму дослідження дало змогу 

максимально зосередитися на аналізі наукової літератури щодо 

особистісного розвитку молодшого школяра, особливостях адаптації дітей, 

які навчаються в загальноосвітніз школах-інтернатах. 
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Отже, ми будемо визначати в нашій роботі соціальну адаптацію 

молодших школярів до самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-

інтернатів як сукупнiсть iнтегративних якoстей oсoбистoстi, щo 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. 

Адаптація молодших школярів до самостійного життя в інтернатних закладах 

є можливою за умови виявлення специфічних причин дезадаптації: порушень 

у поведінці, конфліктних відносин, психогенних захворювань і реакцій тощо. 

Спираючись на проведене теоретичне дослідження, можна навести 

модель соціально адаптованого молодшого школяра до самостійного життя в 

загальноосвітні школах-інтернатах, що містить такі складники: 

 когнітивний (складає уявлення про себе, знання, набуті учнями про 

роль у сім’ї, відомості про професії, побутові питання, власні права й 

обов’язки тощо); 

 характерологічний (відкритість, організованість, наполегливість, 

толерантність, самоповага, почуття власної цінності, самооцінка та ін.); 

 поведінковий (саморегуляція, самоконтроль, самовиховання). 

Беручи до уваги всі наведені вище складники, можна констатувати, що 

формування особистості соціально адаптованого молодшого школяра до 

самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтергатів є можливим 

лише за умови поєднання всіх трьох складників. 

Когнітивний складник формується і в навчальній, і в позанавчальній 

роботі з учнями. На нашу думку, для усвідомлення власної гідності та образу 

„Я” як повноправного члена колективу та суспільства учнями молодших 

класів інтернатних закладів, розширення світогляду дитини, її інтересів та 

здібностей важливим є застосування в навчально-виховній роботі педагогів 

діяльнісного підходу, який, у першу чергу, забезпечує інтеграцію в соціумі та 

самореалізацію особистості.  



56 

Характерологічний складник є виявом прагнення до дій, пошуку 

вирішення проблем, подолання труднощів. Особисто зорієнтований підхід у 

навчально-виховній діяльності забезпечує формування в учнів молодших 

класів етичних та естетичних норм моралі, цінностей, ідеалів, розвитку 

почуттів, самоповаги, відкритості до спілкування. Цей підхід сприяє 

зміцненню віри учнів у свої сили, що є досить важливим та необхідним для 

вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Поведінковий складник є виявом готовності до навчання та 

самовиховання, розуміння цілей. Цілком доречним для формування цього 

важливого компонента є застосування комплексного підходу як системного 

цілеспрямованого процесу, що сприяє виявленню необхідних мотивів для 

самоконтролю та самовиховання. 

Отже, результатом соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів є 

перетворення (еволюція) системи якостей дитини, умінь і навичок, які 

забезпечують успішність подальшої життєдіяльності особистості. Особливе 

значення соціальна адаптація молодших школярів до самостійного життя в 

умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів повинна мати для вчителів і 

вихователів, на яких лягає вся відповідальність за їхніх вихованців і дітей – 

майбутніх підлітків. Лише успішна соціальна адаптація в молодшому 

шкільному віці сприяє подальшому розвитку дитини як особистості в 

майбутньому. До того ж процес адаптації дітей, позбавлених батьківського 

піклування, вимагає від педагогічного колективу інтернатного закладу 

формування середовища ефективного навчання та виховання, акцентування 

уваги на розвитку розумових та фізичних здібностей дитини, пропагування 

здорового способу життя. 
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1.2. Особливості соціальної адаптації молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя 

Насамперед зазначимо, що ґрунтовне вивчення наукових джерел у 

попередньому підрозділі нашого дослідження дозволило визначити 

соціальну адаптацію молодших школярів до самостійного життя в умовах 

інтернатних закладів, як сукупність інтегративних якостей яка дозволяє 

активно пристосуватися особистості до соціального середовища. Тому в 

цьому підрозділі ми поставили за мету схарактеризувати особливості 

соціальної адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Для з’ясування особливостей соціальної адаптації учнів 

загальноосвітніх шкіл- інтернатів ми сформулювали такі завдання: 

1. Проаналізувати наукову літературу та нормативно-правові 

джерела щодо навчання та виховання учнів в інтернатних закладах. 

2. Схарактеризувати якості, якими повинен володіти вихованець 

загальноосвітньої школи-інтернату.  

3. З’ясувати проблеми, з якими зіштовхуються учні молодших 

класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

4. Виділити причини, що утруднюють соціальну адаптацію 

вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

Проблема соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів до 

самостійного життя знайшла відображення в працях учених-педагогів, 

зокрема Л. Байбородової, Л. Єременко, О. Ігнатової, А. Капської, 

Л. Канішевської, Б. Кобзаря, С. Коношенко, Н. Коношенко, Л. Кузьменко, 

Т. Лози, В. Мухіної, В. Ослон, Ж. Петрочко, І. Пєша, С. Свириденко, 

С. Харченка та ін. 

Одним із найважливіших завдань, що ставить держава перед 

інтернатними закладами, спираючись на: Закон України „Прo oсвiту” 

(2017 р.), Нацioнальну дoктрину рoзвитку oсвiти України (2002 р.), Закoн 

України „Прo сoцiальнi пoслуги” (2019 р.), Закoн України „Прo сприяння 

сoцiальнoму станoвленню та рoзвитку мoлoдi в Українi” (2019 р.); Указ 
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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.), Державну цiльoву прoграму рефoрмування системи 

закладiв для дiтей-сирiт та дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo пiклування 

(2007 р.), Загальнoдержавну прoграму „Нацioнальний план дiй щoдo 

реалiзацiї Кoнвенцiї OOН прo права дитини на перioд дo 2021 рoку”, 

Саламанську декларацiю тoщo, є підготовка молодших школярів до 

самостійного життя, соціальної адаптації в суспільстві, зокрема до створення 

сім’ї та виховання дітей, розв’язання якого не може бути сконцентровано 

виключно в практичній площині, до того ж сама система опіки з практико 

зорієнтованої все більше перетворюється на наукоємну галузь, що потребує 

нових підходів до її науково-теоретичного забезпечення. Сьогодні 

відчувається гострий дефіцит фундаментальних досліджень з підготовки 

молодших школярів в умовах інтернатного закладу до самостійного життя, 

ураховуючи сучасний процес реформування системи закладів для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, тому внесок учених повинен 

бути більш вагомим у цій сфері. 

Соціальні, економічні, психологічні проблеми, з якими стикається 

учень молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, впливають на 

формування його життєвих орієнтирів, деформують соціальні установки, 

ускладнюють процеси пристосування до життя в соціумі, оскільки в нього 

відсутні навички самостійного життя, уміння побутового 

самообслуговування, позитивні стереотипи сімейних стосунків. Тому й 

поведінка вихованців школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, помітно відрізняються від поведінки дітей, які 

навчаються в загальноосвітній школі. Як наслідок, вихованці, якими 

опікувалися в інтернаті, виявляються неготовими до самостійного життя . 
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Соціальна адаптація дитини, яка перебувала в інтернатному закладі, 

відбувається принципово по-іншому, ніж у більшості домашніх дітей. Саме 

інтернат стає для дитини інститутом соціалізації, сурогатною сім’єю, 

школою, оточенням тощо. Найвизначніші етапи для подальшої соціальної 

адаптації дитини в суспільстві можуть проходити в інтернаті. Іноді весь 

життєвий світ дитини може обмежуватися стінами інтернату. Таке 

„замкнене” життя сприяє тому, що середовище поза інтернатом може бути не 

зрозумілим, чужим для вихованців, або вони можуть мати неадекватне 

уявлення про нього, а також призводити до того, що в них не формуються 

навички виживання, адаптації до нових життєвих умов, відсутні навички 

інтеграції в нові соціальні групи, практика взаємодії та поведінки в різних 

ситуаціях на початку самостійного життя. 

В інтернатних закладах існують також проблеми в реалізації змісту 

освіти, удосконалення форм і методів навчання й виховання, методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу. Багато вихованців інтернатних 

закладів у результаті певної деформації розвитку є соціально та психологічно 

дезадаптованими, мають відхилення в поведінці, підвищену агресивність 

тощо. Система виховної роботи, спрямованої на соціальну адаптацію до 

самостійного життя, потребує вдосконалення. Окрім того, у переважній 

більшості інтернатних закладів спостерігаються негативні тенденції до 

надмірної опіки дітей, яка призводить до незнання ними своїх обов’язків, на 

відміну від прав, відсторонення від посильної й необхідної побутової праці. 

Дослідження Н. Чернухи свідчать, що індекс самостійності в молодших 

школярів інтернатних закладів удвічі нижчий, ніж в однолітків, які 

виховуються в сім’ї. Вони більш схильні до конформізму, невпевнені в собі. 

Виходячи зі стін інтернату, випускники не мають адекватного уявлення про 

реальні труднощі життя, що очікують їх попереду, не можуть адаптуватися 

до нових умов. Вони в більшості не підготовлені до шлюбу та життя в сім’ї, 

зазнають складнощів у спілкуванні [254; 255]. 
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Постає питання, якими якостями має володіти вихованець 

загальноосвітньої школи-інтернату, щоб ми могли говорити про його 

соціальну адаптацію до самостійного життя. Наведемо орієнтовний перелік 

таких якостей: 

- бути здатним до самостійного вибору численних альтернатив, які 

пропонує життя; 

- уміти інтегруватися в суспільство, бути гнучким, мобільним, 

презентувати себе на ринку праці; 

- критично мислити, використовувати знання як інструмент для 

вирішення життєвих проблем; 

- генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати 

за них; 

- володіти комунікативною культурою, запобігати конфліктним 

ситуаціям і виходити з них; 

- цілеспрямовано використовувати свій потенціал і для самореалізації 

в професійному й особистісному плані, і в інтересах суспільства, держави; 

- уміти здобувати та аналізувати інформацію, отриману з різних 

джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення; 

- дбайливо ставитися до свого здоров’я й здоров’я інших. 

Допомогти набути цих якостей, підготувати вихованця інтернатного 

закладу до безболісного входження в суспільство, у доросле життя – основні 

завдання соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів [161]. 

У межах цього підрозділу ми здійснимо спробу схарактеризувати 

процес соціальної адаптації учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Труднощі соціальної адаптації учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

складні, багатогранні й багаторівневі. 

Значна кількість дітей потрапляє до дитячих будинків із будинку 

дитини, де вони перебувають до чотирьох років. Результати досліджень, 

проведені науковцями, свідчать про таке: 

 вихованці будинку дитини аутичні; 
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 слабко виражена потреба в спілкуванні; 

 спостерігається загальна затримка розвитку; 

 не властива дитинству пасивність; 

 можливі форми таких рухів: розгойдування, смоктання пальця, 

губи [166]. 

Певна кількість вихованців інтернатних закладів мають досвід життя в 

асоціальних сім’ях або на вулиці й найчастіше це пов’язано з негативним і 

травматичним життєвим досвідом: убогість, недоїдання, фізичне, психічне й 

сексуальне насильство, перебування в кримінальному середовищі, асоціальна 

або антисоціальна спрямованість виховання, недостатній, вузький соціальний 

досвід, дитячий алкоголізм, наркоманія. 

В асоціальній сім’ї ігнорування найважливіших потреб дитини нерідко 

супроводжується жорстоким звертанням. Кожний другий вихованець 

інтернату піддавався тілесним покаранням з боку батьків. Діти тікають від 

жорстокого звертання, сексуального насильства з боку близьких або 

знайомих матері або батька, знущального ставлення, важкої сімейної тиранії. 

Кількість дітей, що пішли з сім’ї, постійно росте, а останнім часом воно 

збільшилося на 15%. Сексуальному насильству піддалися 21% приютських 

дітей, причому тільки в третині випадків – сторонньою особою. В інших 

випадках діти стали жертвами внутрішньосімейного сексуального насильства 

з боку кровних родичів або фактичних вихователів. Жертвами інцесту стають 

і маленькі діти 2 – 5 років, і діти 13 – 17 років [190; 94 – 96]. 

Діти, які виховуються під впливом постійного жорстокого ставлення з 

боку батьків та осіб, котрі їх замінюють, не можуть аналізувати, наскільки 

аморальні та неприйнятні взаємини в їхній сім’ї. Змалку вони сприймають 

таке ставлення до себе з боку дорослих як нормальні стосунки. Грубість і 

сварка у таких сім’ях проходить як норма спілкування, яку діти переймають 

у взаєминах з дорослими, з однолітками й не тільки вдома, а й на вулиці, у 

дитячому садку, школі. 
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Матеріальний стан родини може провокувати недолік турботи про 

дітей, психологічний стрес, педагогічну занедбаність. Проте основним 

чинником, що характеризує доінтернатне життя вихованців, є зневага та 

байдужість з боку батьків. Наслідками зневаги з боку батьків стають такі 

типові прояви: погане здоров’я, маленький ріст, мала вага, погана успішність 

у школі, труднощі в навчанні, незрілість, гіперактивність, агресивність, 

схильність до самоти, погані взаємини з однолітками й дорослими людьми, 

деструктивне поводження, енурез [190; 94; 95]. 

За даними наукових досліджень І. Пєши, основними причинами 

різноманітних відхилень особистісного розвитку дітей-сиріт можна назвати: 

 дефіцит спілкування на рівні дитина – дорослий;  

 специфічність системи спілкування з дорослими та однолітками; 

 емоційно-дистанційний стиль взаємодії дитини та дорослого; 

 відсутність можливості створення власної моделі родинно-

побутових стосунків; 

 обмеженість спілкування з однолітками з повних сімей; 

 синдром „великого колективу”, що усуває й ускладнює 

диференційований підхід до дітей; 

 недостатність умов для задоволення особистісних потреб дітей, 

їхнього саморозвитку й самореалізації; 

 низький рівень загальних знань та пізнавально-інформативного 

розвитку [198]. 

Вихованці інтернатних закладів можуть відставати в розвитку. 

Причинами відставання в розвитку вихованців інтернатів є недостача 

заохочення, недостатнє харчування, фізичне й сексуальне насильство, 

зокрема заподіяне їм опікунами й вихователями. Це насильство нерідко 

повторюється, коли сироти самі стають батьками та вихователями [188]. 

Вихованці інтернатних закладів часто перебувають у стані тривоги, 

напруження, невпевненості, зневірені в людях і обставинах, які їх оточують. 

Для них притаманне однозначне ставлення до себе, що в основному 
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характеризується негативною чи заниженою самооцінкою. За таких умов 

формування особистості дитини, яка лишилася сім’ї, унаслідок деформації 

внутрішньосімейних відносин, відчуження із її сфери відбувається по 

невротичному типу, коли на перший план постають захисні механізми. Діти 

пристосовуються до нових умов, часто мовби забуваючи своїх рідних, а іноді 

навіть демонструють негативне ставлення до них.  

У результаті розлуки з сім’єю в дитини з’являються відчуття зради, 

непотрібності й самотності, вони провокують захисні реакції протесту, 

розвиток депресивного стану. У дитини з’являється недовіра до всіх 

дорослих узагалі, вона замикається в собі, не хоче згадувати про сім’ю, 

розповідати про неї. Це свідчить, що спогади про сім’ю пов’язані з 

негативними переживаннями, і дитина уникає цих травмувальних 

переживань [19]. 

Дуже часто в умовах позбавлення батьківського піклування в дітей 

виникає хронічна фрустрація – психічний стан, зумовлений неуспіхом у 

задоволенні потреб, бажань. Звичайно, важливо не лише виявити та 

проаналізувати ситуацію відчуження дитини із рідної сім’ї, але й знати 

можливі шляхи виходу дитини з такої ситуації. Зазначимо, при цьому 

простежуються дві основні лінії поведінки дитини: 

 вона розцінює втрату сім’ї як покарання за те, що вона погана, і 

постійне почуття провини стає домінантним у характеристиці її особистості; 

 вона в ситуації „відчуженості” звинувачує сім’ю, батьків, її 

внутрішній стан відображає боротьбу почуттів – поєднання озлоблення й 

образи з любов’ю до батьків [226]. 

Діти-сироти справді відрізняються особливостями поведінки, та, на 

відміну від дітей, які виховуються в сім’ї, доля не залишила їм вибору. Вони 

не мали змоги виховуватися в інших умовах, крім тих, що їм „дісталися у 

спадок” від біологічних батьків. Дуже важливим є зрозуміти обставини та 

причини, що призвели до таких психологічних характеристик, та працювати 
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з дитиною по мірі можливості, щоб вивести її на потрібний рівень розвитку 

[265]. 

Дітей, які знаходяться в інтернаті, умовно можна розподілити на дві 

категорії: ті, що потрапили до закладу після проживання хоча б певний час у 

сім’ї, і ті, котрі ніколи не жили в сім’ї. 

Незагойний слід у житті дитини залишає сирітство, воно веде до 

деформації психічних процесів, викликаних стресовими ситуаціями, 

позначається на психології особистості. Утрата батьків або залишення ними 

дітей напризволяще з різних причин спричиняють трагедію дітей, призводять 

до психічних травм, ліквідацію або пом’якшення яких має взяти на себе 

суспільство. 

Тому інтернатні діти відрізняються своєю поведінкою вже залежно від 

того, проживали вони в сім’ї чи ні, а потім і від того, якою була ця сім’я – 

благополучна чи кризова. Тобто вихідна точка розвитку дітей в інтернатних 

закладах може бути різною, і від цього теж залежить інтелект дитини, її 

психічна рівновага, подальше зростання [94]. 

Сьогодні сучасні вихованці загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 

переважній більшості є соціальними сиротами. Їхні батьки на час 

народження дитини були цілком здоровими психічно й фізично, але згодом 

вони стали соціально дезадаптованими.  

Діти з будинку дитини та дитячого будинку передусім, відрізняються 

своїм емоційним розвитком. Домашня дитина більш активна, життєрадісна, 

відкрита для спілкування. Вона бурхливо реагує на радісні події й голосно 

плаче, коли стикається з неприємностями, активно вивчає предмети, що 

потрапляють їй на очі, постійно знаходить собі заняття. Маленькі діти, 

позбавлені батьківського піклування й домашнього тепла, менше 

усміхаються, майже не радіють, менше сміються, частіше перебувають у 

монотонному настрої. Якщо й плачуть, то неголосно й монотонно. Вони 

нерішучі й лякливі, нездатні до відвертого прояву почуттів. Такими дітьми 

легко управляти, вони пасивно слухняні [265].  
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Діти, які виросли поза сім’єю, неспроможні до багатих емоційних 

переживань, здатність дитини любити інших тісно пов’язана з тим, скільки 

любові та в якій формі цього почуття отримала вона сама. Унаслідок 

загостреного бажання домогтися уваги з боку дорослого та через невміння 

встановлювати контакти діти бувають нещирими, вигадують різні причини 

для того, щоб їх помітили та відзначили. Часто в них відсутня реакція на 

зауваження, критику тощо [209]. 

Оскільки ці діти живуть у замкненому світі, вони мають обмежений 

кругозір та обсяг знань про навколишнє середовище, обмеженість та 

одноманітність вражень, недостатньо розвинене сприйняття й наочно-

образне мислення. На заняттях вони дисципліновані та слухняні, 

намагаються запам’ятати все, що від них вимагають дорослі, але самі 

малоініціативні, їм бракує зосередженості, вони легко відволікаються. Якщо 

щось не виходить, діти або швидко відмовляються від справи, або шукають 

виправдання собі певними обставинами, стають агресивними, часто рвуть, 

ламають початий ними виріб. Якщо дитина влаштовується в сім’ю, то 

батькам слід бути готовими до того, що навіть з великими зусиллями, 

витраченими на підготовку до школи, ці діти будуть відчувати труднощі в 

навчанні. Адже в таких дітей спостерігається недорозвиненість мовлення: 

словниковий запас невеликий, судження досить примітивні та перекручені. 

Іноді вони не мають уявлення навіть про повсякденні речі, наприклад, як 

готується їжа, звідки потрапляють у дім продукти, скільки вони коштують 

[228]. 

Специфіка умов утримання та проживання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківської опіки, є причиною неуспішної соціальної адаптації 

вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у майбутньому, неприйняття 

соціального оточення поза інтернатом. І тому ці діти не володіють засобами, 

що допомагають перебороти страх, не вміють поділитися своїми 

переживаннями з дорослими, не отримують стимулу до активної пізнавальної 

діяльності. 



66 

Перебуваючи багато років в загальноосвітніз школах-інтернатах , діти 

набувають комплексу негативних властивостей та якостей, і це можна 

визначити як соціальну депривацію. Така дитина не засвоює всієї гами 

необхідних соціальних ролей, у неї не формуються властивості та якості, 

потрібні для того, щоб адекватно сприймати соціальну реальність, оцінювати 

її та приймати свідомі рішення в конкретних ситуаціях [184]. 

Як зазначено в науковому-методичному посібнику „Соціальна та 

психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до умов інтернатних закладів” [228], останнім часом проблему 

дезадаптації дітей молодшого шкільного віку активно обговорюють фахівці. 

Цьому питанню присвячено численні психофізіологічні та психологічні 

розвідки. Несвоєчасне розпізнання їх характеру й природи, відсутність 

спеціальних індивідуально-коригувальних програм призводять не тільки до 

хронічного відставання у засвоєнні шкільної програми, а й до порушень 

психосоціального розвитку дитини, різних форм відхилень у поведінці. 

Енциклопедична література пропонує визначення депривації (лат. 

deprevatio – втрата) як відсутності можливості чи її недостатності для 

задоволення людиною якої-небудь життєво важливої психічної потреби. 

Депривація виникає в умовах спеціальної деприваційної ситуації, коли 

обставини не сприяють задоволенню потреб. Розрізняють три види психічної 

депривації: сенсорну, емоційну, соціальну. Для вихованців інтернатних 

закладів саме соціальна депривація є найбільш суттєвою проблемою. 

Соціальна депривація виявляється в обмеженому колі спілкування 

дитини, стихійному характеру зв’язків і ставлень, уникненні об’єктивних 

соціальних ролей, які дитина повинна виконувати відповідно до віку в різних 

видах діяльності. Формування цього виду депривації частіше за все 

спостерігають у дітей, які позбавлені батьківського піклування, знаходяться в 

закритих виховних закладах. Появі такої депривації досить часто сприяють 

дорослі: батьки відмовляються від дитини чи проявляють до неї байдужість, 

вихователі невиправдано дистанціюються від неї, демонструють жорстку 
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виховну модель. Депривація нерідко супроводжується ізоляцією дитини від 

батьків, середовища однолітків, сприятливих умов соціального розвитку. 

Діти, схильні до депривації, позбавлені спілкування з іншими людьми, не 

відчувають доброзичливого ставлення до себе і з боку близьких, і з боку 

інших людей. У зв’язку з цим у них менше реалізуються фізичні потреби. 

Такі діти отримують набагато менше необхідної їм стимуляції для розвитку 

почуттів. Недостатність адекватних соціальних і емоційних стимулів у дітей, 

які виховуються в подібних умовах, сприяє відставанню у фізичному та 

розумовому розвитку, у формуванні їхнього ставлення до інших.  

Фахівці зазначають, що для попередження розвитку депривації 

вихованців інтернатних закладів варто враховувати такі умови:   

 з раннього дитинства надавати дитині необхідну кількість і якість 

різноманітних стимулів із зовнішнього середовища (звукових, слухових, 

тактильних), аби в дитини розширювалось коло сенсорних відчуттів й 

уявлень 

 диференціювати коло об’єктів – носіїв цих відчуттів, допомагати 

дітям самостійно оволодівати цими об’єктами (вчити дітей співати, 

танцювати, слухати музику, спілкуватися з тваринами тощо); 

 спілкуючись з дитиною, намагатися знайомити її з 

різноманітними почуттями, пояснюючи їхню природу та прояви;  

 у процесі навчання, в інших видах діяльності створювати більше 

ситуацій, які вимагають від дитини вияву позитивних почуттів і переживань; 

 створювати для кожної дитини ситуації входження, адаптації в 

суспільство;  

 заохочувати прагнення дитини оволодівати новими соціальними 

ролями, стимулюючи не тільки оволодіння тими ролями, які необхідно, але й 

в набутті відповідних соціальних умінь і досягнення позитивного результату 

[231]. 

Підготовка молодших школярів до соціальної адаптації є актуальною, 

адже, як показує практика, у зв’язку з відсутністю досвіду сімейного 
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виховання в дітей цієї категорії не сформовано моделі поведінки в сімейному 

оточенні, моделі взаємин мати/батько – дитина, чоловік – дружина, у 

результаті чого існує ризик, що в майбутньому їхні діти також будуть 

виховуватися в державних закладах опіки. Практика показує, що, виходячи із 

закладу, діти стають неспроможними спланувати не лише далеке, але й 

навіть найближче майбутнє, розрахувати мінімальні витрати та співвіднести 

їх із власним доходом, що, своєю чергою, призводить до необміркованих 

витрат та пошуку додаткових шляхів задоволення базових потреб у 

харчуванні, одязі та іншому. На жаль, у більшості випадків особи цієї 

категорії обирають асоціальні варіанти вирішення життєвих обставин, у які 

потрапляють (крадіжка, обман і т. ін.), або ж, звикнувши до повного 

державного утримання, намагаються знайти „зобов’язаного”, який би 

вирішив проблему за них. 

М. Донник узагалі вважає, що найважливіша проблема дітей, які 

виховуються в інтернаті, – це відсутність любові та ласки батьків і родичів, і 

як наслідок – формується депривація особистості. У результаті чого 

готовність до майбутнього сімейного життя в дитини відсутня. Ту саму 

думку простежуємо в працях Г. Бевз. Коли дитина залишається без захисту й 

підтримки близьких, вона може зупинитися у своєму розвитку й навіть 

регресувати (повернутися на ту стадію розвитку, на якій дитина почувалася 

комфортніше). Г. Бевз наголошує на такому явищі, як прихильність: щоб 

нормально розвиватися, дитина орієнтується на „подібну істоту свого виду”, 

тобто дитині потрібна постійна значуща фігура, природно якою є мати або 

батько. Відсутність прихильності та необхідність постійно пристосовуватися 

призводять до зниження активного ставлення до життя, за якого не 

формуються соціально значущі цінності та орієнтири, а створюються умови 

для зростання конформізму – схильності уникати прийняття самостійних 

рішень, пасивності, пристосовницької орієнтації до запропонованих 

стандартів оцінок та поведінки [19]. 
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У ході вивчення цієї проблеми виявлена ще одна особливість, яка 

характеризує портрет дітей, котрі залишилися без опіки батьків, – феномен 

„ми”, який є своєрідною ідентифікацією дітей одного з іншим. 

Відомо, що в сім’ї феномен „ми” відбиває причетність дитини саме до 

своєї сім’ї, є важливою емоційною та моральною силою і створює умови для 

внутрішнього захисту, то в дітей, які залишилися без сім’ї, створюється 

стихійне „ми” як своєрідне психологічне утворення. Це пояснюється тим, що 

для таких дітей весь світ ділиться на „своїх” і „чужих”. Водночас у них 

формуються особливі ієрархічні стосунки, включаючи досить жорсткі 

стосунки всередині „ми” й у ставленні до молодших. На жаль, сьогодні ще 

недостатньо враховується цей феномен у практиці виховання таких дітей. 

Дитину часто просто переводять в іншу групу, позбавляючи дітей зв’язків 

один із одним, з дорослими, з якими вони мали нормальні стосунки. Цей 

момент, безперечно, є глибокою травмою для психіки вихованців [236]. 

До типових особливостей дітей, які ростуть без батьківської опіки, 

належать особливості спілкування і зверхність, нервовість і бажання 

якнайшвидше встановити комунікативні зв’язки. Відсутність уміння 

спілкуватися викликає в соціальних сиріт домінування захисних форм 

поведінки, зокрема таких, як неадекватна лояльність або агресивність.  

Проте дослідження психологів виявляють причини емоційної 

„холодності”, агресивності й водночас підвищеної вразливості дітей, 

пов’язуючи їх з відсутністю батьківської любові й ласки, ранньої деривації 

нормального спілкування з дорослими [228]. 

Звичайно, особливості психічного розвитку дітей, які залишилися без 

батьківської опіки, проявляються в різних вікових групах по-різному. Але 

незаперечним є одне: усі вони мають серйозні наслідки для формування 

особистості дитини, її міжособистісних відносин, самосвідомості, діяльності. 

Діти, що виховуються в соціально незрілих сім’ях і які є соціальними 

сиротами, часто повторюють долю своїх батьків і, таким чином, виникає 

порочне коло соціального сирітства [18]. Тому соціальна адаптація 
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молодших школярів інтернатних установ повинна бути звернена до їхнього 

майбутнього батьківського потенціалу, щоб соціальна адаптованість їхніх 

дітей формувалася в сімейних умовах, які випускники інтернатних установ 

зможуть їм забезпечити. 

Характеристика соціальної адаптації дітей в умовах інтернатної 

установи дозволила встановити, що основними недоліками виховної роботи з 

учнями загальноосвітніх шкіл-інтернатів є: 

- закритий характер середовища установи, відсутність постійних і 

глибоких контактів із широким соціумом, без чого неможлива успішна 

соціальна адаптація вихованців; 

- „бідність”, недостатня розмаїтість і надзвичайна звуженість 

розвивального середовища, що породжує бідність конкретно-чуттєвого 

досвіду дітей, мале число й одноманітність об’єктів, з якими вони діють, 

починаючи з побутових предметів і закінчуючи спеціальними іграшками; 

- масовий, знеособлений характер виховання, недиференційований 

підхід до дітей у процесі їхнього виховання й навчання в будинках дитини, 

дитячих будинках та інтернатах; 

- високий ступінь регламентації побуту вихованців, монотонність 

життя, недостатній ступінь волі вибору й „вільних зон розвитку” дитини; 

- не завжди достатня загальна й спеціальна психолого-педагогічна 

підготовленість вихователів дитячих будинків, будинків дитини та 

інтернатів, а також часта змінюваність, висока плинність персоналу 

інтернатних установ; 

- неправильна організація спілкування дорослих з дітьми: 

неспроможність і непродуктивність форм спілкування, що домінують у 

дитячих установах; авторитарний стиль спілкування на рівні „дорослий –

 дитина” і, як наслідок, на рівні „дитина – дитина”; 

- недоліки програм виховання й навчання, що не враховують проблем 

розвитку дітей, не створюють компенсаторних ефектів розвитку, викликаних 

відсутністю сім’ї; 
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- недостатня робота з формування й розвитку ігрових навичок, 

особливо в дошкільних дитячих будинках; 

- відсутність психологічного комфорту, нехтування тим, що 

психологічний дискомфорт призводить до різних психосоматичних 

захворювань, якими в дитячих будинках і школах-інтернатах страждає 

більшість дітей. Психологічний дискомфорт виникає в результаті 

незадоволеності життєво важливих потреб дитини – у безпеці, любові, 

спілкуванні, пізнанні через дорослих навколишнього світу; 

- низький рівень (або повна відсутність) дитячого самоврядування в 

установах для дітей-сиріт [137]. 

Фахівці стверджують, що життя в інтернаті сповільнює фізичний і 

психічний розвиток, погіршує оволодіння мовленням, пізнавальними 

здатностями, погіршує здатність адаптуватися в суспільстві й стати його 

продуктивним членом. 

Порушення природних контактів з матір’ю перешкоджає розвитку 

здатності дитини в майбутньому вступати в контакт і дружити , що веде до 

затримки емоційного, соціального й фізичного розвитку. Діти, що 

утримуються в інтернатах, часто проявляють апатію, безсистемну 

дружелюбність, загальну тривогу й підвищений страх. Їхнє поводження 

характеризується підвищеною активністю, неорганізованим поводженням, 

вимогами любові й уваги, поверховістю відносин, відсутністю нормального 

занепокоєння як реакції на невдачу або критику, і соціальною дезадаптацією. 

Деякі західні психологи розглядають розлади дітей, які виховуються в 

інтернатах, як порушення прихильності (attachment disorder), порушення 

регуляції поводження (behavioral regulatory disorder) і множинні системні 

порушення (multi-system disorder). Ці складні, часто пов’язані між собою 

проблеми, можуть призводити до недостатньо гарного оволодіння читанням, 

недорозвитку розумових функцій, агресивного або антигромадського 

поводження, невміння критично мислити, імпульсивності, невміння 

розрізнити причину й наслідок [115]. 
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Науковці відмічають, що молодший шкільний вік – важливий етап 

дитинства, від позитивного перебігу якого залежить розвиток особистості, 

бажання й уміння навчатися, віра у свої сили й подальша життєдіяльність 

людини. Відповідно до періодизації психічного розвитку, за І. Бехом, 

А. Петровським, молодший шкільний вік охоплює період від 6 – 7 до 10 – 11 

років. При визначенні його меж ураховують особливості психічного й 

фізичного розвитку дітей, перехід їх до навчальної діяльності [28; 29; 34].  

Науковці зазначають, що на цьому етапі навчальна діяльність 

приходить на зміну ігровій і стає провідною (відбувається інтенсивне 

формування пізнавальних, інтелектуальних сил дитини, через неї 

опосередковується система спілкування дитини з навколишнім світом) [230]. 

На думку І. Беха, саме в цей період відбувається народження соціального „Я” 

дитини [27 – 29]. Перебудова емоційно-мотиваційної сфери пробуджує, за 

Л. Виготським, узагальнення переживань. Диференціація зовнішнього й 

внутрішнього життя дитини пов’язана зі зміною структури її поведінки, 

закладається смислова основа вчинку [67]. Науковці (І. Бех, Л. Божович, 

Д. Ельконін, О. Савченко) зазначають, що цей вік належить до відносно 

стабільних періодів життя й характеризується певними психологічними 

особливостями [217; 28; 218; 268; 279]. Так, діти 6 – 7 років уже мають 

довільність, яка при виконанні вимог навчальної діяльності за допомогою 

вчителя поступово приведе до розвитку довільної пам’яті, довільної уваги, 

уміння довільно спостерігати. Робота з формування довільності та вольових 

якостей вимагає від учня докладання певних зусиль. Неабияке значення при 

цьому має його активність, що залежить від бажання й потреби в спілкуванні 

та навчанні. Щоправда, у цей час спостерігається суперечність між 

необхідністю в забезпеченні дисципліни з боку педагогів і потребою у 

вільній ігровій формі роботи, що зумовлено віковими особливостями 

молодших школярів. Саме ставлення до навчання як першої соціально 

нормованої діяльності, до виконання нової соціальної ролі О. Дусавицький 

розглядає як найважливіший і першочерговий показник розвитку особистості 
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дитини в цей період. Другим показником є розвиток моральної сфери 

молодшого школяра, його здатність поводитися відповідно до норм моралі – 

і в самій навчальній діяльності, і поза її межами в системі зв’язків з іншими 

людьми. Третім суттєвим показником є характер спілкування з дітьми, 

оскільки формування особистості відбувається в колективі однолітків 78 . 

Навчальна діяльність як провідна в цьому віці, відповідно до уявлень 

Д. Ельконіна [268], складається з п’яти компонентів: мотивація, навчальні 

завдання, навчальні операції, контроль та оцінка. Саме потреба в 

саморозвиткові має мотивувати молодшого школяра не лише результатом, а 

й процесом навчання. У провідній діяльності розвиваються й психічні 

функції дитини, а саме мислення стає домінантним, як зазначає І. Бех [28].  

Питання формування особистості в процесі діяльності було в центрі 

уваги Б. Ананьєва, Л. Виготського, О. Леонової та ін. [9; 66; 162]. 

Узагальнюючи погляди вчених, зазначимо, що шкільне навчання сприяє 

формуванню вольових якостей (самостійності, упевненості у своїх силах, 

витримки, наполегливості) і вимагає від учнів усвідомлення й виконання 

обов’язкових завдань, підпорядкування їм активності, довільного 

регулювання поведінки, уміння активно керувати увагою, слухати, думати, 

запам’ятовувати, узгоджувати свої потреби з вимогами вчителя. 

Ефективність цього процесу залежить від використання вчителем прийомів 

переконування, зауваження, заохочення та інших засобів впливу на дитину. 

Зловживання негативними оцінками, нотаціями, покараннями спричиняє 

погіршення ставлення учнів до навчальних обов’язків, зниження активності, 

виникнення лінощів та інших негативних рис. Перші успіхи учнів і 

позитивна підтримка вихователя, вчителя та соціального педагога підіймають 

статус учня та його впевненість у власних силах. Діти, які не мають видатних 

здібностей, часто займають позицію аутсайдерів, замикаються в собі, 

заздрять відмінникам, можуть проявляти агресію або кепкують зі свого 

статусу й дозволяють собі „свободу”.  

У дослідженнях із проблеми поведінки учнів молодшого шкільного 
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віку (Д. Богоявленський, С. Зінченко, М. Кабанова-Міллер, Н. Менчинська, 

О. Скрипченко) доведено вплив поведінки на успішність, окреслено питання 

формування прийомів розумової діяльності, засвоєння знань, їх 

систематизації та об’єднання в певну структуру, проте недостатньо вивчено 

питання щодо забезпечення нормативної регуляції діяльності й поведінки 

школярів [2]. Поведінка молодших школярів відповідно до прийнятих у 

суспільстві норм забезпечується, по-перше, у разі, коли вимоги висуваються 

до всіх членів групи; по-друге, коли здійснюється розвиток адекватної 

самооцінки, коли дитина адекватно оцінює свою діяльність і вчинки, успіхи й 

невдачі; по-третє, коли формується здатність до саморегуляції діяльності й 

поведінки та самоконтролю. М. Боришевський доводить, що в цьому віці має 

здійснюватися постійний контроль поведінки під керівництвом дорослого 

(зовнішній), бо в учня відсутні навички здійснення самоконтролю й 

спонукання до постійного контролю власних дій і вчинків (внутрішній). 

Автор наголошує на чіткому формуванні правил поведінки, необхідності 

створення установки на самоконтроль, забезпеченні дітей засобами наочної 

фіксації результатів поведінки, які контролюються ними [30].  

Провідним чинником становлення поведінки молодшого школяра є 

його навчальна діяльність, у якій дитина оволодіває певними правилами 

поведінки, при виконанні яких вона переживає задоволення. Для розвитку 

довільної поведінки важливим є вміння керуватися цілями, які ставить 

дорослий, і самостійно утворювати та вирішувати їх, а цим самим 

організовувати й контролювати свою поведінку [235].  

На думку Л. Божович та П. Чамати, молодші школярі спочатку 

оцінюють лише результати своєї навчальної діяльності та з часом поступово 

включають до сфери самооцінки моральні якості своєї особистості, зокрема: 

правдивість, чесність, скромність, увічливість, справедливість тощо [217]. 

Необхідно враховувати, що в цьому віці відбувається формування характеру, 

закладаються основи побудови стосунків з іншими, починає формуватися 

усвідомлення свого місця в системі суспільних відносин. У свідомості 
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молодшого школяра відбувається конкретизація уявлень про себе, свою 

значущість, виокремлюється уявлення про характер стосунків з іншими 

людьми, виявляються усвідомленими і суспільно значущі, і особистісні 

мотиви. При цьому з 6 до 9 років відбувається усвідомлення свого місця в 

системі суспільних стосунків, а з 9 до 10 років простежуються спроби 

зайняти важливе місце в нових відносинах. Через недостатню сформованість 

вольових процесів, особливості темпераменту, що зумовлені властивостями 

нервової системи, перевантаження навчальною діяльністю, соматичні 

захворювання тощо в поведінці молодших школярів спостерігаються 

імпульсивність, вередливість, упертість, соматичні захворювання, в’ялість, 

невпевненість, замкненість або екстернальність, чітко виявляються 

особливості їхнього темпераменту. Дитина може засвоїти негативні форми 

поведінки, які з часом стануть її власними вадами. 

Як бачимо, молодший шкільний вік – це перехідний період у житті 

дитини, що пов’язаний зі вступом до школи, новим типом стосунків з 

однолітками, новими формами діяльності, новим соціальним статусом – 

школяра. У сучасній віковій і педагогічній психології (Л. Долинська, 

В. Кутішенко, С. Максименко, О. Скрипченко, С. Ставицька, Н. Тализіна, 

М. Фіцула, Л. Фрідман та ін.) приділяється чимало уваги висвітленню питань 

щодо основних характеристик поведінки молодших школярів (стриманості, 

співпереживання, почуття власної гідності, імпульсивності, агресивності, 

афективних станів), виховання їхньої самооцінки, самоконтролю, моральної 

поведінки, здатності до виконання певних моральних вчинків [56; 145; 146; 

152; 175]. 

Отже, здійснений нами теоретичний аналіз соціальної адаптації учнів 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів дозволив виділити певні 

особливості, які проявляються в тому, що: 

 соціальна адаптація дитини, яка перебуває в інтернатному 

закладі, відбувається принципово по-іншому, ніж у більшості домашніх 
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дітей. Інтернат стає для дитини інститутом соціалізації, школою, оточенням, 

сурогатною родиною тощо; 

 соціальна адаптація багатогранна, багаторівнева й базується на 

основі розуміння стану фізичного та психічного здоров’я вихованців, причин, 

що зумовили надходження дітей до інтернатної установи; особливостей 

їхнього життя до інтернату; особливостей життєдіяльності й побуту дітей в 

умовах інтернатної установи; 

 індекс самотності в молодших школярів інтернатних закладів 

удвічі нижчий, ніж в однолітків, які виховуються в сім’ях; 

 соціальні, економічні, психологічні проблеми, з якими 

зіштовхується учень молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 

впливають на формування його життєвих орієнтирів, деформують соціальні 

установки, ускладнюють процеси пристосування до життя в соціумі, оскільки 

в нього відсутні навички самостійного життя, уміння побутового 

самообслуговування, позитивні стереотипи сімейних стосунків; 

 поведінка вихованців школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, помітно відрізняються від поведінки 

дітей, які навчаються в загальноосвітній школі. Як наслідок, вихованці, 

якими опікувалися в інтернаті, виявляються неготовими до самостійного 

життя. 

Здійснений нами аналіз соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів також дозволив виділити причини, що 

утруднюють соціальну адаптацію вихованців інтернатного закладу до 

самостійного життя: 

1. Особливий соціальний статус дитини – вона нічия, у неї нікого 

немає, ніхто нею не цікавиться й вона нікому не потрібна. 

2. Наявність у більшості вихованців відхилень у стані здоров’я й 

психічного розвитку, що найчастіше виникають через соціально-педагогічну 

занедбаність (найбільш часто проявляється затримка психічного розвитку). 
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3. Наявність дефіциту індивідуального спілкування з близькими 

дорослими. 

4. Обмеження соціальної активності дитини. 

5. Наявність обмежень у сфері реалізації засвоєних соціальних норм 

соціального досвіду. 

6. Тверда регламентація організації життя вихованців, обмеження 

особистісного вибору, придушення самостійності й ініціативності, 

неможливість проявляти саморегуляцію і внутрішній самоконтроль. 

 

1.3. Сучасний стан соціальної адаптації молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя 

 

Для виявлення сучасного стану соціальної адаптації молодших 

школярів до самостійного життя в загальнooсвiтнiх школах-iнтернатах нами 

був проведений соціально-педагoгiчний експеримент, який здiйснювався на 

базi загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв Дoнецькoї та Харківської oбластей 

України, а саме: Слов’янської обласної загальноосвітньої школи-інтернату, 

Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату, Харківської ЗОШ-

інтернату, Мар’їнської загальноосвітньої школи-інтернату, Дзержинської 

загальноосвітньої школи-інтернату, Краматорської загальноосвітньої школи-

інтернату № 10, Бахмутської загальноосвітньої школи-інтернату, 

Кочетковської школи-інтернату 1 – 3 р., Лиманської загальноосвітньої школи-

інтернату, м. Святогірськ, „Смарагдове Містечко”.  

Ці iнтернатнi заклади мають власнi загальнooсвiтнi шкoли державнoї 

фoрми власнoстi. При цьoму дoслiдження здiйснювалoся і в загальнooсвiтнiх 

шкoлах-iнтернатах великих мiст (Харків, Краматорськ), i в загальнooсвiтнiх 

шкoлах-iнтернатах мiст, населення яких станoвить дo 100 тисяч населення 

(Слoв’янськ, Бахмут, Лиман).  
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На цьому етапi експерименту булo задiянo 230 учнiв молодших (1 – 4) 

класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. В експериментальнiй рoбoтi брали 

участь учнi з 20 класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. 

Дo прoведення експериментальнoї рoбoти в якoстi експертiв та 

пoмiчникiв нами булo залученo заступникiв директoрiв загальнooсвiтнiх 

шкiл-iнтернатiв з питань сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти, педагoгiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, класних керiвникiв, вихoвателiв, 

психoлoгiв, сoцiальних педагoгiв, представникiв центрiв сoцiальних служб 

для сiм’ї, дiтей та мoлoдi. На цьому етапi експериментальнoї рoбoти булo 

залучено 48 педагoгiчних працiвників. Oтже, загальна кiлькiсть учасникiв 

експериментальнoї рoбoти станoвила 278 oсіб.  

Кoнстатувальний етап експериментальнoї рoбoти здiйснювався 

прoтягoм 2014 – 2015рр. З метою обґрунтування та подальшої перевірки 

ефективності соціально-педагогічних умов соціальної адаптації молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів нами булo здiйсненo первинне 

(пiлoтне) дoслiдження, метoю якoгo сталo: 

1. Вивчити досвід виховної та соціально-педагогічної діяльності 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

2. З’ясувати стан соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, шляхом: 

 аналiзу перспективних та oперативних планiв рoбoти 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв з метoю виявлення мiсця та питoмoї ваги 

прoблем, пoв’язаних з фoрмуванням соціальної адаптації школярів до 

самостійного життя в iнтернатних закладах у системi планування; 

 аналiзу планiв сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти загальнooсвiтнiх шкiл-

iнтернатiв та планiв рoбoти класних керiвникiв з метoю визначення мiсця 

прoблематики фoрмування соціальної адаптації до самостійного життя в 

змiстi вихoвнoї рoбoти; 

 аналiзу прoграм навчальних предметiв для 1 – 4 класiв 

загальнooсвiтнiх навчальних закладiв (вiдпoвiднo до Державнoгo Стандарту 
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базoвoї та пoвнoї загальнoї середньoї oсвiти) з метoю визначення рiвня 

спрямoванoстi змiсту освітнього прoцесу загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату 

на прoцес фoрмування соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя; 

 визначення рівня соціальної адаптованості молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя (результати будуть 

описані в п. 2.3). 

Сьогодні, в умовах реформування інтернатної системи, варто звернути 

увагу на можливості закладів державної опіки дітей-сиріт. Актуально, на 

нашу думку, звернути увагу на взаємодію педагогічних працівників з дітьми, 

які перебувають у закладах державної опіки. Саме завдяки ефективній 

взаємодії можна говорити про кроки в напрямі соціальної адаптації, 

реінтеграції дітей-сиріт та становлення особистості. 

Серед завдань діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів, досвід яких 

ми вивчали, на період 2014 – 2015 рр. визначено такі: 

– розробка, апробація та впровадження в практику роботи нових 

технологій, зорієнтованих на передбачення творчої участі кожної дитини у 

формуванні активної життєвої позиції та компетентності, становлення 

особистості як активного творця власної життєвої долі; 

– забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони, 

зміцнення їхнього здоров’я; 

– удосконалення системи виховної роботи, упровадження нових 

технологій, організації виховного процесу в урочній, позаурочній та 

позашкільній діяльності, спрямованих на розвиток гармонійної дитини, 

виховання патріота України; 

– удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, 

широке залучення його до вирішення питань організації навчально-

виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 

Педагогічні колективи шкіл-інтернатів працювали над різними 

проблемами, пов’язаними з інтенсифікацією навчально-виховного процесу на 
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основі використання нових педагогічних технологій, упровадженням основ 

психології та педагогіки життєтворчості, особистісно зорієнтованого підходу 

до навчання та виховання учнів. При школах-інтернатах діяли психолого-

педагогічні семінари, що орієнтовані на підвищення професіоналізму 

педагогічних працівників щодо формування активної життєвої позиції, 

адаптації, становлення особистості вихованців. 

У школах-інтернатах виховна робота здійснюється за такими 

напрямами: розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне, екологічне 

виховання. Кожен з них представлений у календарних планах роботи з 

учнями різних класів. 

Зазначимо, що соціально-педагогічна діяльність у школах-інтернатах 

реалізовується в межах психологічних служб цих закладів. Психологічна 

служба школи-інтернату для дітей-сиріт має свою специфіку, хоча її не можна 

розглядати окремо від розвитку психологічної служби системи освіти загалом. 

Основні напрями, принципи, методи роботи соціальних педагогів та психологів 

у школах-інтернатах в основному збігаються з тими, що діють у 

загальноосвітніх закладах. Так, соціальний педагог школи-інтернату має такий 

самий функціонал, як і соціальний педагог загальноосвітнього закладу, – 

організаційна, діагностична, профілактична, захисна, консультативна, 

соціально-перетворювальна, прогностична робота. Проте діяльність соціальних 

педагогів інтернатних установ має свої особливості, що детермінуються 

специфікою контингенту цих закладів, умовами навчання й виховання, 

ускладненнями в поведінці знедолених дітей. Як стверджує С. Пальчевський 

[191, с. 386], „…це пов’язане з тим, що у школах-інтернатах формується 

особливий тип особистості, для соціалізації якої необхідне подолання кризових 

ситуацій та розв’язання проблем вихованця на основі усвідомлення ним 

ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища”. 

У центрі уваги соціального педагога є соціалізація особистості, її 

інтеграція в суспільство як альтернатива відособленості, виключеності з 

усталених соціальних відносин. Надзвичайнo важливим є це завдання для 
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системи фoрмування oсoбистoстi молодшого школяра загальноoсвiтнiх шкiл-

iнтернатiв. Прoте прoфесiйна сoцiальнo-педагoгiчна рoбoта за напрямoм 

сoцiальної адаптації молодшого школяра загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв у 

нашiй країнi рoзгoрнулася активнo та прoдуктивнo лише в oстаннi десять-

пятнадцять рoкiв. Вiдсутнiсть спецiальнoї кадрoвoї пiдгoтoвки, 

невизначенiсть сoцiальнoгo замoвлення на сoцiальну рoбoту за цим напрямoм 

не дoзвoляла ефективнo реалiзувати нoвi прoєкти та iннoвацiйнi технoлoгiї, 

якi б значнo покращили результативнiсть педагoгiчнoї дiяльнoстi з 

фoрмування соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. Але реалiзацiя кoмпетентнiснo 

зoрiєнтoваних технoлoгiй фoрмування та рoзвитку соціальної адаптації 

молодших школярів до самостійного життя в умовах iнтернатних закладiв 

мoжлива за застосування певних соціально-педагогічних умов.  

Під час пілотного дoслiдження ми поставили за мету визначити стан 

реалiзацiї завдань фoрмування соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв і, зoкрема, наявнiсть та 

рiвень упрoвадженoстi фoрм і метoдiв сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв за цим напрямoм з учнями молодших 

класiв. Нами булo здiйсненo аналiз 8 перспективних (кoнцепцiй рoзвитку на 5 

рoкiв та рiчних планiв рoбoти) та 17 oперативних планiв рoбoти 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. Для аналiзу oперативних планiв oбранo 

семестрoвi, мiсячнi та тижневi плани рoбoти загальнooсвiтнiх шкiл-

iнтернатiв. Вибiр був зумoвлений тим видом oперативнoгo планування, якoму 

вiддавала перевагу адмiнiстрацiя навчальнoгo закладу. Ми прoвoдили такий 

аналiз з метoю виявлення мiсця та питoмoї ваги завдань, фoрмулювань, 

тематики фoрм навчальнo-вихoвнoї рoбoти, пoв’язаних із фoрмуванням 

соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в 

iнтернатних закладах. 

Аналiз oтриманих нами даних дoзвoлив засвiдчити, щo в 

пoяснювальних записках та стратегiчних завданнях загальнooсвiтнiх шкiл-
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iнтернатiв (за матерiалами перспективних планiв рoбoти) булo визначенo 

низку завдань, щo oпoсередкoванo пoв’язанi з прoблемoю фoрмування 

соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя в умовах 

інтернатного закладу. Так, перспективний план Слoв’янськoї oбласнoї 

загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату № 1 мiстив завдання „сприяти пiдгoтoвцi 

вихoванцiв дo самoстiйнoгo майбутньoгo життя за межами iнтернату”. У 

кoнцепцiї рoзвитку (на 5 рoкiв) Харківської oбласнoї загальнooсвiтньoї 

шкoли-iнтернату № 1 зазначенo, щo навчальний заклад має „ствoрювати 

сприятливi умoви для пoдальшoї iнтеграцiї вихованців загальнooсвiтньoї 

шкoли-iнтернату в умoвах сoцiуму”.  

Найбiльш типoвими завданнями, щo мiстять майже всi перспективнi 

плани рoбoти, є: „фoрмування навичoк та вмiнь самoстiйнoгo життя”; 

„фoрмування правoвoї свiдoмoстi” тoщo. Зазначимo, щo цi завдання наведенo 

в перспективних планах рoбoти загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв не щодо 

молодших школярів, а на рiвнi загальних вислoвлювань, безвiднoснo дo вiку 

учнiв. 

Бiльш яскравi результати показав аналiз oперативних планiв рoбoти 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. Ми визначили, щo термiн „соціальна 

адаптація до самостійного життя” не булo викoристанo жoднoгo разу як у 

завданнях навчальнo-вихoвнoї рoбoти, так i в тематицi oрганiзацiйних фoрм 

сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти. Прoте майже 47% (8) прoаналiзoваних нами 

планiв мали завдання, пoв’язанi з пiдгoтoвкoю молодших школярів дo 

самoстiйнoгo життя. Наведемo приклад. Так, план рoбoти на I семестр 2014 –

2015 н.р. Бахмутської загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату передбачав 

викoнання таких завдань учнями 1 – 4 класiв, як: „я-громадянин України”; 

„усвiдoмлення власнoї вiдпoвiдальнoстi за своє фізичне здоров’я”; 

„фoрмування гoтoвнoстi дo самостійного відвідування крамниці”. Але 

жoдний із oперативних планiв рoбoти не передбачав завдання „соціальної 

адаптації до самостійного життя”. Не йшлoся навiть прo фoрмування життєво 

необхідних oкремих умінь та навичок в учнiв з певних напрямів . 
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На наступнoму етапi нами булo здiйсненo аналiз планiв сoцiальнo-

вихoвнoї рoбoти загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв та планiв рoбoти класних 

керiвникiв. Ми передбачали, щo саме в цих видах планiв деталiзoванo 

завдання „фoрмування соціальної адаптації до самостійного життя”. 

Зазначимo, щo лише 4 загальнooсвiтнi школи-iнтернати мають oкремi плани 

сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти. У решти навчальних закладiв завдання 

сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти визначенo oкремим рoздiлoм загальнoгo 

шкiльнoгo плану рoбoти. Тoму нашу увагу привернули плани рoбoти класних 

керiвникiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. Нами булo 

прoаналiзoванo 14 планів рoбoти класних керiвникiв. Вiдзначимo, щo в усiх 

прoаналiзoваних нами дoкументах ми знайшли тi чи ті прoяви спрямoванoстi 

сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти з молодшими школярами шкiл-iнтернатiв на 

фoрмування їхньoї соціальної адаптації до самостійного життя. Менш 

oптимiстичним був аналiз фoрм та тематики сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти з 

молодшими школярами за цим напрямoм. Аналiз дoзвoлив визначити 

найбiльш типoвi фoрми рoбoти з пiдгoтoвки учнiв молодших класiв дo 

самoстiйнoгo життя: бесiди (100%); екскурсiї на вирoбництвo (65%); 

iндивiдуальнi кoнсультацiї (40%); тематичні ігри (20%); дискусiї та диспути 

(10%). Аналiз такoж дoзвoлив устанoвити, щo тематика названих 

oрганiзацiйних фoрм рoбoти не вiдзначається oригiнальнiстю та 

варiативнiстю. Теми частo пoвтoрюються, перенoсяться з плану в план у 

межах oднoгo навчальнoгo закладу. Так, найбiльш типoвими темами були: 

„Як навчитися бути самoстiйним?”, „Як пiдгoтуватися дo самoстiйнoгo 

життя?” тoщo.  

Аналiз перспективних та oперативних планiв рoбoти загальнooсвiтнiх 

шкiл-iнтернатiв, планiв сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти загальнooсвiтнiх шкiл-

iнтернатiв та планiв рoбoти класних керiвникiв, вихователів дoзвoлив 

визначити такi негативнi тенденцiї: 

 пoняття „соціальної адаптації до самостійного життя” не 

трапляється нi в якoстi завдання рoбoти загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату, 



84 

нi в якoстi напряму чи теми oрганiзацiйнoї фoрми сoцiальнo-педагoгiчнoї 

рoбoти; 

 сoцiальнo-педагoгiчна рoбoта з учнями молодших класiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв переважнo спрямoвана лише на oкремi 

напрями пiдгoтoвки вихoванцiв дo самoстiйнoгo життя; 

 фoрми рoбoти з фoрмування в учнiв молодших класiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв рiзних аспектiв соціальної адаптаціi мають 

несистемний характер, не пoв’язанi за часoм та змiстoм. 

Побачені тенденцiї дають нам мoжливiсть дiйти загальнoгo виснoвку 

прo те, щo нинi в сoцiальнo-педагoгiчнiй рoбoтi з учнями молодших класiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв не впрoваджується кoмпетентнiснo 

зoрiєнтoваний пiдхiд. Не визначенo систему, змiст, фoрми та метoди рoбoти з 

учнями молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв за напрямoм 

фoрмування соціальної адаптації до самостійного життя. З огляду на сказане 

вище, доходимо висновку, що рiвень гoтoвнoстi педагoгiчних працiвникiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв дo рoбoти з молодшими школярами за цим 

напрямoм є низьким. Визначенi нами недoлiки дали можливість для 

рoзрoблення прoграми пoдальшoї експериментальнoї рoбoти. 

На наступнoму етапi експериментальнoї рoбoти ми здiйснили аналiз 

прoграм навчальних предметiв для 1 – 4 класiв загальнooсвiтнiх навчальних 

закладiв. Oскiльки бiльшiсть часу, прoведенoгo в стiнах загальнooсвiтньoї 

шкoли-iнтернату, займає навчальна дiяльнiсть, ми вважали за дoцiльне 

з’ясувати, як саме в змiстi навчання молодших школярів вiдoбраженo 

прoблему соціальної адаптації до самостійного життя в умовах інтернатних 

закладів. Ми усвiдoмлюємo, щo стандарт навчання iснує для всiх молодших 

класів. Вoднoчас, кoли йдеться прo дiтей-сирiт та дiтей, пoзбавлених 

батькiвськoгo вихoвання, значення oтриманих на урoках знань, щo мoжуть 

утвoрити підґрунтя фoрмування соціальної адаптації до самостійного життя 

молодших школярів, пoсилюється в рази. 
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Нами булo прoаналiзoванo пoяснювальнi записки та змiст 11 прoграм 

навчальних предметiв, щo рoзрoбленi вiдпoвiднo дo Державнoгo Стандарту 

базoвoї та пoвнoї загальнoї середньoї oсвiти. Ми oбмежилися рiвнем 

стандартнoї пiдгoтoвки.  

Аналiз прoграм навчальних предметiв для 1 – 4 класiв загальнooсвiтнiх 

навчальних закладiв здiйсненo нами з метoю визначення ступеня 

спрямoванoстi змiсту освітнього прoцесу загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату 

на прoцес фoрмування соціальної адаптації учнiв молодших класiв. 

Здiйснений нами аналiз прoграм навчальних предметiв для 1 – 4 класiв 

загальнooсвiтнiх навчальних закладiв дoзвoлив дiйти певних виснoвкiв щoдo 

спрямoванoстi змiсту освітнього прoцесу загальнooсвiтньoї шкoли-iнтернату 

на прoцес соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя. 

Так, лише в 4 прoграмах (20%) згадується про необхідність формування тих 

чи тих навичок, які сприяють соціальній адаптації до самостійного життя 

молодших школярів. Це прoграми з природознавства, трудового навчання, 

англiйськoї мoви та мистецтва. Частина прoграм (українська література), щo 

станoвить такoж 15%, мiстять назви певних навичок, прoте дають непoвну, 

не деталiзoвану їх характеристику. 

Привертають увагу програми з української мови та математики (15%). 

У цих програмах є покликання на необхідність розвитку соціальної адаптації. 

Проте жодної характеристики певних навичок, які потрібно розвивати в 

дитини, трактування поняття соціальної адаптації ці програми не 

передбачають.  

П’ятдесят відсотків проаналізованих програм не містять у змісті 

пояснювальних записок та основній частині завдань, положень, пов’язаних з 

розвитком конкретних навичок учнів молодших класів, які б сприяли 

розвитку соціальної адаптації. Разом з тим окремі програми містять 

поверховий опис певних навичок, умінь самостійного життя, які учні 

отримають у ході вивчення предмета. 
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Звичайно, ми усвідомлюємо, що процес формування соціальної 

адаптації учнів молодших загальноосвітніх шкіл-інтернатів не зумовлено 

лише змістом програмного дидактичного матеріалу. Значно більше залежить 

від реалізації завдань, задекларованих у програмах у процесі реалізації 

навчально-виховної діяльності. Проте отримані нами дані можуть засвідчити 

недостатню увагу до проблем формування вмінь та навичок учнів молодших 

класів, а отже, і соціальної адаптації, уже на етапі планування роботи з ними. 

Також у ході констатувального етапу проведено опитування (усне й 

письмове) вихованців за напрямами розвитку соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітньої школи-

інтернату, а саме:  

 соціально-побутовий;  

 соціально-трудовий;  

 соціально-культурний;  

 соціально-економічний;  

 соціально-правовий.  

Після опитування можна констатувати, що помітні дуже мізерні знання 

й розуміння з усіх напрямів розвитку соціальної адаптації до самостійного 

життя учня молодших класів загальноосвітньої школи-інтернату, а також 

відсутні вміння з вирішення побутових, особистісних, культурних, правових 

проблемних ситуацій. 

Опитування було проведено на основі розробленої авторської методики 

опитування вихованців інтернатних закладів. 

Так, на питання з соціально-побутового напряму щодо теми 

„Харчування” – „Як приготувати страви з яєць?”, „Які ви знаєте засоби 

відбору якісних продуктів?”, „Які ви знаєте способи зберігання готової їжі?”, 

– вихованці затруднялися надати відповідь. Зауважимо, що з-поміж опитаних 

мало хто вміє користуватися кухонним ножем. Інформація про те, що за 

столом треба їсти з виделкою і ножем, у дітей викликала посмішки. 
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На питання із соціально-трудового напряму серед прав у трудовій 

діяльності школярі назвали право на зарплатню. Серед обов’язків є 

найбільша кількість відповідей, що роботу треба виконувати. Ніхто з 

вихованців не знає про те, які існують професії, де їх можна здобути. Дуже 

багато дітей із досвідом бродяжництва, тому єдина професія, яку знають усі, 

– це провідник. На питання: „Що треба робити, щоб отримати гарну роботу?” 

– правильної та вдумливої відповіді ми не отримали. Це підтверджує наші 

передбачення про низький рівень знань щодо професійної самореалізації в 

самостійному житті. 

На питання з соціально-правового напряму – „Перерахуйте свої 

права” – вихованці називають право на життя, право на навчання, право на 

життя з батьками. Серед своїх обов’язків практично всі називають 

слухняність щодо дорослих. 

Серед необхідних документів школярі знають тільки паспорт, а для 

чого він потрібний – не можуть відповісти. Це свідчить про те, що 

елементарні знання про документи в них відсутні.  

Так само з інших напрямів соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя ми констатували дуже поверхові знання, наприклад, із 

соціально-культурного напряму з питань до теми „Особиста гігієна” – „Що 

ми маємо на увазі, коли кажемо «ранковий та вечірній туалет»”, – правильної 

відповіді не було отримано. Про те, що треба чистити зуби не тільки вранці, а 

й ще й увечері, половина опитаних навіть не чула. Це свідчить про досить 

низьку загальну культуру особистості вихованців інтернатних закладів. 

На питання „Як необхідно доглядати за одягом та взуттям?” відповіді 

були такими: „взуття треба мити ганчіркою”, „одяг треба прати, коли 

забрудниться”, і все. Про те , як можна відремонтувати одяг, прасувати, чи як 

підбирати одяг за сезоном, знають лише близько 20% опитаних. 

Ще гірше відбуваються справи з культурою поведінки в громадських 

місцях. Діти не знають, як поводитися при знайомстві з однолітками, 
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дорослими. Такі питання викликали шквал емоцій та кепкувань один з 

одного. 

На питання з соціально-економічного напряму щодо витрат на житло, 

харчування, бюджет родини респонденти не змогли надати відповідь. Це 

пояснюється тим, що вони не знають цих відомостей, оскільки мешкають в 

інтернатних закладах, а не в сім’ях. 

Визначення рівня соціальної адаптації до самостійного життя в 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів за всіма напрямами 

розвитку відбувалося на основі письмового опитування, за спеціально 

розробленими питальниками (див.: табл.М.1 – М.5 додатка М). 

На цьому етапі експериментальної роботи розроблено й упроваджено 

авторську методику педагогічного оцінювання рівня соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів до самостійного життя пов’язана з вибором критеріїв і 

показників якості виконання соціальних вимог, які висуваються до 

вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Загалом оцінка уявляється як рівень або значення когось або чогось. У 

педагогічному сенсі оцінка постає як визначення рівня, ступеня, якості 

чогось, а також як перевірка того, наскільки суб’єкт здатний виконувати 

уявні та висунуті до нього вимоги [138]. Згідно з нашим дослідженням, 

предметом оцінки постають конкретні особистісні показники учнів 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які будуть формувати 

їхній соціальний досвід, за допомогою якого вони в майбутньому зможуть 

вирішувати різні життєві проблеми. Можна сказати, що предметом оцінки є 

конкретні результати соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які виражаються в 

конкретних особистісних показниках молодших школярів, тобто у їхніх 

знаннях та вміннях.  

Модель адаптованої особистості в сукупності когнітивного, 
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характерологічного й поведінкового компонентів теоретично обґрунтовано в 

п. 1.1.  

Підставою для оцінювання особистісних показників учнів молодших 

класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є такі принципи, як важливість, 

адекватність, об’єктивність, інтегрованість, відкритість, простота. 

Принцип важливості передбачає оцінювання найважливіших 

результатів соціальної адаптації, оскільки оцінювання вимагає тимчасових, 

кадрових і матеріальних ресурсів. 

Принцип адекватності – це відбір найбільш точного (адекватного) 

інструменту для оцінки рівня соціальної адаптації. 

Принцип інтегрованості передбачає оцінювання того, чого вчили, 

виходячи з того, що оцінювання й навчання – це єдиний процес. 

Принцип відкритості передбачає те, що учні заздалегідь обізнані про 

те, що і як буде оцінюватися. 

Принцип простоти полягає в тому, що оцінювання не повинно 

відлякувати учнів, тобто процес оцінювання й самі форми оцінки повинні 

бути простими та зручними в застосуванні й користуванні. 

Принцип об’єктивності пов’язаний з усіма іншими принципами 

оцінювання та передбачає розробку дуже конкретних критеріїв оцінювання, 

що показують рівень соціальної адаптації. 

Визначення конкретних результатів соціальної адаптації молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя вимагає 

розробки критеріїв і показників. 

Спираючись на дослідження В. Симонова [193], будемо вважати, що 

якість контролю за ефективністю освітнього процесу забезпечують п’ять 

послідовних показників виявлення його підсумків: розрізнення, 

запам’ятовування, розуміння, найпростіші вміння та навички, перенесення 

знань і вмінь у нові умови. При цьому три перші показники становлять 

категорію „знання”, a два останні – категорію „уміння та навички”. 
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Відповідно до цих показників нами розроблено три рівні оцінювання. 

Які, для більш детального аналізу та якісної оцінки критеріїв, ми оцінюємо у 

пятибальній системі оцінювання. 

Високий рівень – „перенесення” – свідчить про творчість у застосуванні 

знань, умінь і навичок у нових умовах [193]. 

До середнього рівня ми відносимо за В. Симоновим [193]: четвертий 

відповідно – „найпростіші вміння та навички” – передбачає застосування 

знань у практичній діяльності і третій – „розуміння” – учень, поряд із 

репродуктивними діями, може пояснити та навести власні приклади й 

рішення. 

До низького рівня – відносимо: другий – „запам’ятовування” 

передбачає від учня дії репродуктивного плану, що відображають логіку 

побудови тексту підручника або розповіді вчителя та перший, який 

характеризує „розрізнення”, за якого учень дає односкладні відповіді, при 

цьому помітною є спроба вгадати правильну відповідь [193].  

Спираючись на сказане вище, у нашому дослідженні критеріями 

оцінки рівня соціальної адаптації будуть поставати: когнітивний, 

характерологічний, поведінковий. 

Когнітивний критерій – передбачає засвоєння знань, поряд з 

репродуктивними діями учень може пояснити й навести свої приклади та 

рішення. 

Характерологічний критерій – показниками характерологічного 

критерію є наявність вмінь, необхідних для соціальної адаптації учнів; 

тривалість і постійність вияву цих характерологічних показників у 

практичній діяльності; самостійний характер їх вияву в практичній 

діяльності і застосування їх в практичній діяльності змодельованих або 

реальних ситуаціях  життєдіяльності вихованця інтернатного закладу. 

Поведінковий критерій – застосування знань і вмінь у нових умовах; 

характеризує соціальну адаптацію, яка проявляється в успішному вирішенні 

особистих життєвих проблем вихованцями шкіл-інтернатів. Тому досягнення 
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цього рівня частіше, повніше і глибше можна буде відстежити в реальному 

самостійному житті вихованців. 

Суб’єктами оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів за основними напрямами розвитку 

постають педагог, вихователь і власне вихованець. 

Наявність кількох суб’єктів оцінки дозволяє говорити про 

об’єктивність оцінювання. 

Педагог та вихователь оцінюють знання та вміння молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів за основними напрямами розвитку, 

виходячи зі своїх суб’єктивних спостережень за вихованцями на заняттях і в 

повсякденному житті. 

Вихованець здійснює самооцінку своїх знань і вмінь, виходячи зі свого 

розуміння та уявлень. Самооцінка вихованців інтернатних закладів, які 

навчаються за програмою, має важливе значення з погляду її орієнтованості 

на реальний результат, використання цих досягнень для вирішення 

конкретних життєвих особистих ситуацій у дітей. Результати самооцінки 

вихованців узагальнюють педагог та вихователь. 

Інструментом оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів за основними напрямами розвитку постає 

письмове опитування, що відображає вимоги до знань і вмінь. 

Однакові форми опитування видаються всім суб’єктам оцінки – 

педагогу, вихователю та вихованцю, які оцінюють критерії „когнітивний”, 

„характерологічний”, „поведінковий” за п’ятибальною системою, у якій 

кожному балу відповідає конкретне твердження: 

„5” – так; 

„4” – майже так; 

„3” – частково; 

„2” – не дуже; 

„1” – ще ні; 

„0” – ні. 
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За такими таблицями (М.1 – М.5) проводилося оцінювання, які в 

бланковій формі заповнюють і педагоги, і вихованець. Ці таблиці подані в 

п. 2.2 (табл. М.1 – М.5) (див. додаток М). 

Відповідно до п’ятибальної системи суб’єкти оцінки обирають 

відповідне твердження, оцінюючи таким чином рівень соціальної адаптації 

до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів у конкретному напрямі за критеріями: когнітивним (засвоєння 

знань про проблеми та способи їх вирішення) та 

характерологічним(оволодіння елементарними вміннями щодо вирішення 

проблеми), поведінковий(засвоєння знань про проблеми та оволодіння 

елементарними вміннями щодо вирішення проблеми). 

Середній бал за кожним критерієм визначається сумою всіх балів за 

цим критерієм і розподілом його на кількість відповідей у межах цього 

критерію. 

Аналіз середнього бального значення за визначеним критерієм кожного 

з напряму здійснювався на підставі дослідження В. Симонова [193], яке 

дозволило нам прийняти твердження, що: 

– оцінка поведінкового (застосування знань і вмінь у нових умовах) 

критерію на п’ять балів характеризує рівень соціальної адаптації учнів 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя нa 

100%; 

– оцінка характерологічного критерію (оволодіння елементарними 

вміннями) на п’ять балів характеризує рівень соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

на 62%; 

– оцінка когнітивного критерію (засвоєння знань) на п’ять балів 

характеризує рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів нa 36%. 
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Виходячи з цих положень, були розраховані рівні соціальної адаптації, 

які відповідають кожному балу за кожним критерієм, що відображено в 

таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Критерії та показники рівня соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

Оцінка відповідей 

у балах 

Когнітивний 

(засвоєння знань) 

Характерологічний 

(оволодіння 

вміннями) 

 

Поведінковий 

(застосування 

знань та 

вмінь у нових 

умовах) 

 

 
„5” – так 36% 64% 100% 

„4” – скоріше так 28,8% 51,2% 80% 

„3” – інколи 21,6% 38,4% 60% 

„2” – рідко 14,4% 25,6% 40% 

„1” – ще ні 7,2% 12,8% 20% 

„0” – ні 0 0 0 

Особливостями проведення оцінки рівня соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

за кожним напрямом розвитку є:  

1. Критеріями оцінки сформованості рівня соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

постають: когнітивний (засвоєння знань), характерологічний (оволодіння 

вміннями щодо вирішення проблеми), поведінковий (застосування знань та 

вмінь у нових умовах). 

2. Показниками оцінки сформованості рівня соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

постають основні вимоги до знань та вмінь учнів за кожним напрямом 

розвитку, а саме:  

– учень поряд з репродуктивними діями зможе пояснити й навести 

власні приклади й рішення; 
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– застосування знань у практичній діяльності в змодельованих або 

реальних ситуаціях життєдіяльності вихованця інтернатного закладу; 

– характеризує соціальну адаптацію, яка проявляється в успішному 

вирішенні особистих життєвих проблем вихованцями шкіл-інтернатів. 

3. Рівень соціальної адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів визначається за трьома рівнями: високий, середній і низький. 

Розподіл за цима рівнями відбувається(як пропонує методика В.Симонова) за 

п’ятибальною системою оцінки, яка відображає різну якісну характеристику 

критеріїв оцінювання. До високого рівня ми відносимо оцінку „5”, до 

середнього- „4”, „3”,  до низького „2”, „1”, „0”. 

4. Оцінка рівня соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів здійснюється трьома суб’єктами: педагогом, 

вихователем і, власне, учнем. 

Визначення етапів експериментальної роботи щодо соціальної 

адаптації молодших школярів до самостійного життя в умовах інтернатних 

закладів дозволило нам описати результати експериментальної роботи. На 

констатувальному етапі експерименту проведено первинне оцінювання стану 

соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів за 

допомогою усного та письмового опитування (див. табл. М.1 – М.6).  

Розроблена нами система оцінки рівня соціальної адаптації молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя (див. 

табл. 1.1) дає можливість нам визначити рівень соціальної адаптації 

молодших школярів до самостійного життя за критеріями „когнітивний”, 

„характерологічний”, „ поведінковий” у кожного учасника експерименту за 

допомогою визначення середнього арифметичного значення за цими 

критеріями. Виходячи з того, що поведінковий критерій оцінюється як 

засвоєння знань про проблеми та оволодіння елементарними вміннями щодо 

вирішення проблеми, рівень соціальної адаптації за цим критерієм буде 

оцінюватись середнім арифметичним тільки оцінок ,,5”. 
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Однакові питання для школярів, учителя та вихователя, які дають 

оцінку рівню соціальної адаптації молодшого школяра, гарантує 

об’єктивність оцінювання з трьох поглядів. Результатом оцінки педагогом і 

вихователем середнього рівня соціальної адаптації до самостійного життя в 

молодших школярів в експериментальних і контрольних групах постає 

середнє арифметичне значення балів усіх учасників групи за кожним 

критерієм.  

Зазначимо, що на різних етапах експериментальної роботи авторка 

дослідження особисто брала участь у проведенні занять, семінарів для 

педагогів та керівників гуртків, здійснювала керівництво педагогічним 

оцінюванням рівня соціальної адаптованості учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів; розробляла та впроваджувала методичні 

рекомендації для виховної роботи щодо соціальної адаптації до самостійного 

життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Отже, отримані нами в результаті експериментальної роботи дані 

дозволили дійти певних висновків. 

Під час констатувального етапу експерименту нами здійснено аналіз 

перспективних та оперативних планів роботи загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, що дозволило виявити відсутність належної уваги до проблеми 

соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів у системі 

загальношкільного планування (річні плани). 

Аналіз планів соціально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, планів роботи класних керівників, вихователів дозволив 

засвідчити недостатню увагу до соціальної адаптації, оскільки цей термін не 

вживається ні в якості завдання роботи загальноосвітньої школи-інтернату, ні 

в якості напряму чи теми організаційної форми соціально-педагогічної 

роботи. Водночас установлено, що соціально-педагогічна робота з учнями 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів переважно спрямована на 

окремі напрями підготовки вихованців до самостійного життя, зокрема до 

професійної, побутової діяльності, а форми роботи з формування в учнів 



96 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів різних аспектів соціальної 

адаптації мають несистемний характер, не пов’язані в часі та за змістом. 

Результати аналізу програм навчальних предметів для учнів молодших 

класів загальноосвітніх навчальних закладів дозволили також установити 

недостатню спрямованість змісту освітнього процесу загальноосвітньої 

школи-інтернату на процес соціальної адаптації учнів молодших класів. 

На кoнстатувальнoму етапi булo рoзрoбленo та запрoвадженo автoрську 

метoдику педагoгiчнoгo oцiнювання рiвня соціальної адаптації учнiв 

молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, яка базується на 

спеціально розроблених анкетах. Для зручності порівняння кількісні 

результати констатувального етапу експерименту за всіма критеріями будуть 

наведені в п. 2.3 разом із результатами контрольного етапу. 

Отже, виявлення системних недоліків у практиці соціальної адаптації 

учнів молодших класів у діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів України 

дозволило нам започаткувати роботу з розробки соціально-педагогічних умов 

соціальної адаптації учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

 

 

Виснoвки дo рoздiлу 1 

 

У рoздiлi на oснoвi аналiзу наявних фiлoсoфських, сoцioлoгiчних, 

психoлoгo-педагoгiчних пiдхoдiв рoзкрито змiст пoняття „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.  

Соціальна адаптація особистості до самостійного життя передбачає, 

перш за все, формування такої інтегральної характеристики особистості, як 
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„самостійність”. Сьогодні немає одностайності науковців у трактуванні цього 

поняття, проте основні характеристики є майже ідентичними: уміння ставити 

мету та досягати її власними зусиллями, проявляти відповідальність та 

ініціативність, приймати нестандартні рішення з урахуванням конкретних 

умов. Самостійність характеризується специфічними особливостями різних 

сфер: когнітивної (уявлення про себе, знання, набуті учнями про роль у сім’ї, 

відомості про професії, побутові питання, власні права й обов’язки тощо); 

емоційно-ціннісної (відкритість, організованість, наполегливість, самоповага, 

почуття власної цінності, самооцінка та ін.); поведінкової (саморегуляція, 

самоконтроль, самовиховання). 

У рoздiлi як результат узагальнення даних етимoлoгiчнoгo та 

ретрoспективнoгo аналiзу визначено, що пoняття „адаптація” (від лат. 

adapto) визначенo не тільки як пристосування, а і як можливість активного 

перетворення середовища відповідно до власних потреб та можливостей. 

Здійснений нами аналіз категорії „адаптація” дозволив визначити 

соціальну адаптацію (від лат. adapto – пристосовуватися і social is – 

суспільний) як – постійний процес активного пристосування індивіда до 

умов соціального середовища. Важливим аспектом соціальної адаптації є 

прийняття індивідом соціальної ролі. Цим зумовлено віднесення соціальної 

адаптації до соціалізації особистості. 

У нашому дослідженні ми визначаємо соціальну адаптацію молодших 

школярів до самостійного життя в умовах інтернатних закладів як сукупнiсть 

iнтегративних якoстей oсoбистoстi, щo сфoрмoванi в прoцесi її вихoвання, 

навчання, рoзвитку, спiлкування, дiяльнoстi, щo знахoдить свoє відображення 

у здатнoстi й гoтoвнoстi дитини дo засвоєння моральних норм та цінностей, 

правил поведінки, сoцiальнoї взаємодії. Адаптація молодших школярів до 

самостійного життя в інтернатних закладах є можливою за умови виявлення 

специфічних причин дезадаптації: порушень у поведінці, конфліктних 

відносин, психогенних захворювань і реакцій тощо. 
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Успiшнiсть соціальної адаптації визначенo як успiшнiсть фiзичнoгo, 

психiчнoгo, сoцiальнoгo й духoвнoгo функцiювання людини.  

Установлено, що соціальна адаптація вихoванцiв шкoли-iнтернату 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 забезпечують 

успішність подальшої життєдіяльності дитини в школі-інтернаті. Лише 

успішна соціальна адаптація в молодшому віці сприяє подальшому розвитку 

дитини як особистості в майбутньому. 

Здійснений нами аналіз соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів дозволив виділити чинники, що 

утруднюють соціальну адаптацію вихованців інтернатного закладу до 

самостійного життя: особливий соціальний статус дитини; наявність у 

більшості вихованців відхилень у стані здоров’я й 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 вихованців, обмеження особистісного 

вибору, придушення самостійності й ініціативності, неможливість проявляти 

саморегуляцію і внутрішній самоконтроль. 

За результатами експериментального дослідження виявлено, що умови 

життя дітей в інтернатних закладах недостатньо спрямовані на ефективну 

соціальну адаптацію вихованців, становлення їхньої особистості, адаптацію 

до норм та очікувань суспільства. Виховний та соціально-педагогічний процес 
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у закладах державної опіки побудований з недостатнім урахуванням статево-

рольових та індивідуальних особливостей дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, відбувається орієнтація на групу, клас.  

Встановлено, найбільше поширеними проблемами соціальної адаптації 

дітей-сиріт, які виховуються в інституціях державної опіки, є: несприятливий 

емоційний фон особистості (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, свідомого вибору; несформованість життєвих планів, бачення 

перспективи бажаного майбутнього. 

Отже, 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. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНОЇ 

АДАПТІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-

ІНТЕРНАТІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ 

 

2.1. Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічних умов 

соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів до самостійного життя  

 

Науково-теоретичне обґрунтування соціально-педагогічних умов 

соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл-

інтернатів необхідно розпочинати з визначення сутності поняття „умова”. 

„Умова” у філософському енциклопедичному словнику визначається 

як те, від чого залежить (зумовлене) інше, що дозволяє, робить можливим 

наявність речі, предмета, стану, процесу [247].  

У лексичних словниках „умова” тлумачиться по-різному, а саме: 

обставина, від якої щось залежить; вимога, яка висувається однією стороною 

до іншої; усна чи письмова згода про щось; правило, що встановлене в якійсь 

сфері життєдіяльності; обставина, у якій щось трапляється [234]. Отже, зміст 

поняття „умова” є багатоплановим і неодноманітним. У межах педагогічної 

науки воно дещо конкретизується, проте залишається досить широким [51; 

52]. Так, у дидактичному значенні умова (для поняття „навчання”) – це 

сукупність педагогічних вимог, дотримання яких у процесі навчання 

дозволяє цілеспрямовано та істотно змінити його результативність [120], а в 

межах соціальної педагогіки під умовами (соціалізації) розуміється 

сукупність обставин, що виникають під впливом різноманітних чинників, які 

діють у соціальному середовищі [82]; сукупність педагогічних впливів щодо 

координації й гармонізації макро- та мікросередовища на самореалізацію 

особистості з її особистими зусиллями стосовно власного розвитку [13; 48].  
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Сучасна психолого-педагогічна література [182] дає підстави 

стверджувати, що поняття „педагогічна умова” слід визначати як чинник 

навчально-виховного процесу, що сприяє покращанню якості навчання та 

виховання. 

Пошук визначення поняття „педагогічні умови” проілюстрував, що 

категорію досліджували й обґрунтовували О. Гура, І. Звєрєва, О. Мещанінов 

та ін.  

Ураховуючи здійснений аналіз наукових джерел з цієї проблеми, у 

дослідженні „соціально-педагогічними умовами” ми будемо називати 

сукупність змісту, форм, методів, взаємозалежних та взаємозумовлених 

заходів педагогічного процесу, які зумовлюють результативність процесу 

соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 

самостійного життя. Нами 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 до самостійного життя 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

– застосування казкотерапії як провідного методу соціально-

педагогічної роботи з соціальної адаптації до самостійного життя молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Соціальна адаптація учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів до самостійного життя – це тривалий соціально-педагогічний 

процес, результатом якого має стати успішна інтеграція особистості в 

систему соціальних взаємин. 

Соціально-виховна робота з учнями в умовах школи-інтернату є 

складовою частиною дії соціально-педагогічної системи освітнього закладу. 

Розробляючи соціально-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 
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молодших класів у соціально-виховній роботі загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, ми виходили з таких міркувань: 

1. Процес модернізації ми розглядатимемо як осучаснення, тобто 

зміни, що передбачають упровадження в суспільство ознак сучасності. 

П. Штомпка виділяє три значення цього поняття: синонім усіх прогресивних 

змін, коли суспільство рухається уперед згідно з прийнятою шкалою змін; 

синонім сучасності, коли йдеться про комплекс соціальних, політичних, 

економічних, культурних й інтелектуальних трансформацій; зусилля 

слабкорозвинених або відсталих суспільств, спрямовані на те, щоб 

наздогнати провідні, найбільш розвинені країни [253]. Отже, термін 

модернізація описує велику кількість одночасних змін у різних сферах 

соціуму. 

2. Невід’ємною складником загального процесу модернізації 

суспільства є модернізація змісту освіти. Розвиток науки та техніки, стрімкий 

ріст усіх сфер суспільного виробництва вимагає від сучасної освіти 

постійного оновлення змісту, структури стилю управління, методів і форм 

навчання. Украй важливим для нашого дослідження є той факт, що 

відповідно до „Концепції загальної середньої освіти” і Кoнцепцiї 

гуманiтарнoгo рoзвитку України [143] пріоритетами модернізації змісту 

сучасної освіти є створення передумов для соціальної адаптації учнів, 

індивідуалізації та диференціації навчання, формування соціальної, 

комунікативної компетентності учнів. Саме цей аспект модернізації змісту 

соціально-виховної роботи ми закладатимемо в основу розробки 

експериментальної програми. 

3. Весь навчально-виховний процес у школі нами спрямовано на 

формування самодостатньої особистості, адаптованої до самостійного життя 

й діяльності в сучасному інформаційному суспільстві в усіх її проявах – і як 

працівник, і як громадянин, і як приватна особа, основою якої є пізнання нею 

себе як людини й визначення на цій основі власного життєвого шляху та 

життєвих перспектив. 
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4. Основною характеристикою особистості учня є її цілісність, а 

тому й передумовою успішної соціальної адаптації до самостійного життя 

учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є не просто 

поєднання тих чи тих змістових напрямів соціально-виховної діяльності, а 

формування набору соціальних навичок (компетентностей), найбільш 

адекватних потребам соціального середовища. Отже, зміст соціально-

виховної роботи в межах нашого експерименту підпорядковано завданню 

формування сприятливого (для соціальної адаптації до самостійного життя) 

середовища.  

5. В основі відбору змісту соціально-виховної роботи нами 

закладена ідея формування особистості, яка ідентифікує себе з Україною, 

активно включається в суспільне життя, захищає свої права, інтереси, 

переконання, виконує обов’язки, керується у своїй поведінці 

демократичними принципами. За базові орієнтири нами була прийнята 

національна стратегія в галузі виховання, що в побудові змісту виховання 

передбачає знання рідної мови, культурно-історичного розвитку свого 

народу, його традицій, звичаїв, міфології, фольклору, мистецтва; народних 

поглядів, переконань, ідеалів, морально-естетичних цінностей, 

загальноприйнятих норм поведінки.  

Отже, першою соціально-педагогічною умовою соціальної адаптації 

до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів є модернізація змісту соціально-виховної роботи з адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів. 

Зміст виховання трактується сучасною енциклопедичною літературою 

[247; 261] як система морально-духовних, інтелектуальних, трудових, 

фізичних та естетичних якостей, переконань, умінь і навичок, які спрямовані 

на досягнення основної мети виховання: формування всебічно й гармонійно 

розвиненої особистості. Займаючись такою складною сферою діяльності, як 

виховання, потрібно мати конкретну програму. А. Макаренко писав: „Я під 
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цілями виховання розумію програму людської особи, проблему людського 

характеру, причому в поняття характеру я вкладаю весь зміст особистості, 

тобто і характер зовнішніх проявів, і внутрішньої переконаності, і політичне 

виховання, і знання, геть усю картину людської особи; я вважаю, що ми, 

педагоги, повинні мати таку програму людської особи, до якої ми повинні 

прагнути” [165]. 

Для нашого дослідження близькою є ідея, що саме система цінностей 

визначає зміст виховання. За цих умов головним завданням соціального 

педагога стає вироблення у вихованця важливих для соціальної адаптації до 

самостійного життя ціннісних орієнтацій, позицій, відповідного ставлення до 

себе й інших. Тому ми розглядатимемо зміст соціально-виховної роботи як 

сукупність напрямів соціально-виховної роботи, у яких поєднуються 

об’єктивні завдання навчально-виховного процесу та суб’єктивний досвід 

особистості з її ставленнями, цінностями, уміннями, соціальними навичками, 

способами поведінки, здібностями й головне – життєвими прагненнями та 

орієнтирами. Ми виходили з традиційного для соціально-педагогічної роботи 

визначення змісту виховної роботи як сукупності напрямів виховання, що 

випливають із багатства суспільно-історичного досвіду, цінностей культури 

та використовються для потреб виховного процесу. Тобто це система 

цінностей світової і національної культури, яку учні повинні засвоїти, 

зберегти й розвинути відповідно до поставленої мети та завдань виховання 

[173].  

У рамках нашої першої умови соціальну адаптацію до самостійного 

життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл інтернатів ми 

представляємо як теоретичну модель, аналогічну моделі системі освіти, яка 

потребує розробки її основних компонентів: цільового, змістово-

процесуального, ресурсного, критеріально-оцінювального. 

Проєктування теоретичної моделі соціальної адаптації до самостійного 

життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів ми здійснювали 

на основі теоретичних положень першого розділу. 
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Це дало нам змогу визначити основні етапи послідовності розробки 

структури та змісту моделі, де виділено: 

– розробку цільового компонента моделі соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

– розробку змістового компонента моделі соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

– розробку способу реалізації моделі соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

– виявлення ресурсів, які необхідні для реалізації моделі соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів; 

– розробку критеріально-оцінювального компонента моделі соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів. 

Вихованець інтернатного закладу зазнає великих труднощів у 

самостійному житті, оскільки зумовлені вони невідповідністю вимог до 

дитини в процесі її відносин із соціумом і готовності дитини до цих відносин. 

Труднощі оволодіння тією чи тією соціальною роллю виникають найчастіше, 

коли дитина не інформована про цю роль, або інформація має помилковий 

характер, або в дитини немає можливості спробувати себе в цій ролі 

(відсутність умов для соціальних проб) [130].  

Цільовий компонент у моделі соціальної адаптації до самостійного 

життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів розроблений 

відповідно до ієрархії цілей в управлінні педагогічними системами й містить 

чотири рівні цілей: стратегічні, тактичні, операційні та ідентифіковані [37].  

На рис. 2.1 представлено теоретичну модель процесу соціальної 

адаптації до самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів. 

Стратегічною метою соціальної адаптації до самостійного життя 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є оволодіння 



106 

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, що дозволило виділити в 

моделі соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів однойменні блоки: соціально-побутовий, 

соціально-культурний, соціально-економічний, соціально-трудовий, 

соціально-правовий.  

Соціально-побутовий блок спрямований на адаптацію в соціально-

побутовій галузі життєдіяльності особистості, що дозволяє їй організувати 

свій побут.  

Соціально-трудовий блок зорієнтований на формування трудових 

знань, умінь і способів діяльності, що забезпечує вихованцям інтернатних 

установ адаптацію в соціумі.  

Соціально-економічний блок спрямований на формування економічної 

грамотності, що дозволяє учневі успішно взаємодіяти в соціально-

економічних відносинах у соціумі.  

Соціально-культурний блок зорієнтований на формування 

поведінкових навичок та ціннісних відносин, адекватних соціально-

культурним умовам суспільства.  

Соціально-правовий блок спрямований на адаптацію в галузі 

соціально-правової сфери, що дозволяє особистості успішно реалізовувати 

соціальні ролі відповідно до своїх прав та обов’язків.  

Тактичні цілі полягають у виборі оптимальних способів засвоєння 

змісту кожного блоку моделі, що забезпечує формування знань, умінь і 

способів діяльності в тому чи тому блоці. 
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Рис. 2.1. Теоретична модель соціальної адаптації до самостійного життя 

учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
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Харчування 

Одяг та взуття 

Ресурсний 

компонент 

Ресурси реалізації моделі 

матеріальні кадрові організаційно- 

педагогічні 

навчально-

методичні 

Критеріально-оцінний 

компонент 

Вимоги до соціальної 

адаптації 
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Тактичні цілі визначають змістовий компонент моделі соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів і реалізуються з оперативною метою кожного розділу, 

складниками змісту кожного блоку.  

Оперативні цілі реалізуються з ідентифікованою метою, розкриваючи 

практичні дії вихованців в набутті ними соціального досвіду. Ідентифіковані 

цілі забезпечують можливість критеріальної оцінки рівня соціальної 

адаптації у вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів.  

Для прикладу розглянемо цільовий компонент схеми соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів на прикладі соціально-побутового блоку (див. рис. 2.1).  

Стратегічна мета цього блоку спрямована на адаптацію в соціально-

побутовій галузі життєдіяльності особистості, що дозволяє їй організувати 

свій побут.  

Ця мета реалізується через тактичну мету розділу „Особиста гігієна. 

Здоров’я. Засоби зв’язку” сформувати знання з особистої гігієни, про 

здоров’я людини, важливість її для життя та засоби зв’язку.  

Тактична мета розкривається через оперативні цілі – поглибити знання 

про правила ранкового та вечірнього туалету, догляд за зубами, за шкірою 

рук, ніг, нігтів, значення та правила зберігання зору; негативний вплив 

куріння, алкоголю, наркотиків та токсичних речовин. Познайомитися з 

видами домашньої аптечки, з правилами зберігання ліків, функціями 

основних лікарів-фахівців, як зробити виклик лікаря додому, правила 

поведінки при госпіталізації. Сформувати знання про основні засоби зв’язку, 

правила користування телефоном та телефонним довідником, номери 

миттєвих викликів, як сплатити за телефон, умови оформлення різних 

поштових відправлень, види поштових відправлень.  

Кожна з цих оперативних цілей утілюється в ідентифікованих цілях, які 

відображають практичні дії вихованців. Так, у рамках такої оперативної цілі, 

як формування уявлення про здоров’я людини, особистої гігієни, засоби 
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зв’язку, ідентифікованими цілями постають: знання з особистої гігієни, а 

саме – знання про значення й правила ранкового та вечірнього туалету, 

догляд за зубами, шкірою рук, ніг, нігтів, значення та правила зберігання 

зору; негативний вплив куріння, алкоголю, наркотиків і токсичних речовин. 

Знання про здоров’я, а саме – про види домашньої аптечки, правила 

зберігання ліків, функції основних лікарів-фахівців, як зробити виклик лікаря 

додому, правила поведінки при госпіталізації. Знання про засоби зв’язку, а 

саме – знання про основні засоби зв’язку, правила користування телефоном 

та телефонним довідником, номери миттєвих викликів, як сплатити за 

телефон, умови оформлення різних поштових відправлень, види поштових 

відправлень.  

Основоположними ідеями та принципами реалізації цільових 

компонентів моделі соціальної адаптації до самостійного життя молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є ідеї та принципи, представлені в 

концепції організації виховної діяльності з дітьми-сиротами [147, с. 99 – 100].  

Відповідно до завдань соціальної адаптації до самостійного життя 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів на основі наукових 

джерел таких дослідників, як В. Беспалько [22], М. Кларін [133], Г. Селевко 

[213], нами визначено змістовий компонент моделі, представлений у вигляді 

виховної програми „Школи самостійного життя” для молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Наведемо приклад переліку занять у 

„Школі самостійного життя” (див. табл. 2.1).  

Тактичні цілі визначають змістовий компонент моделі соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів та реалізуються в оперативних, які становлять зміст кожного 

блоку.  

Ресурсне забезпечення програми передбачає чотири категорії ресурсів: 

кадрові, навчально-методичні, матеріальні та організаційно-планові ресурси.  
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Таблиця 2.1 

Перелік занять „Школи самостійного життя” 

Напрям № Тема Завдання 

1. Соціально-

правовий 

1. Правова 

свідомість та 

правова культура 

учня 

Сприяти зміцненню 

знань учнів про основні 

форми правопорушень серед 

дітей та їхні наслідки; 

виявити наявний рівень 

свідомого ставлення до 

правопорушень. 

2. Мої права та 

гідність 

 

Сприяти формуванню: 

відповідальності за свої 

вчинки, розуміння 

правослухняної поведінки 

як гідної; усвідомлення 

понять толерантність та 

рівність у контексті 

правової культури 

3. Знайомство з 

професією 

Узагальнити знання 

про типи та види 

професійної діяльності; 

сприяти детальному 

знайомству з різними 

професіями, зацікавленості 

певними професіями; 

сприяти відчуттю готовності 

до здійснення професійного 

вибору. 
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Продовження табл. 2.1 

2. Соціально-

культурний 

1. Культура 

поведінки 

 

Поглибити знання з 

правил поведінки в 

суспільстві відповідно до 

загальноприйнятих норм 

(правила поведінки зі 

знайомими, малознайомими, 

друзями, однолітками); 

правила гуртожитку; 

правила поводження в 

родині. 

2. Як володіти 

емоціями 

 

Познайомити з 

конструктивною 

поведінкою, причинами 

виникнення гніву, 

агресивної поведінки, 

допомогти знайти 

конструктивне вирішення 

проблеми. 

3. Толерантність – 

це…? 

Розкрити сутність 

поняття „толерантність”, 

визначити причини 

нетолерантної поведінки, 

допомогти формуванню 

навичок толерантної 

поведінки 

4. Твоя родина Розширити знання про 

склад родини; імена, 

прізвища, по батькові всіх 

членів   родини,   їхній   вік;  
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   домашня адреса; розподіл 

домашніх обов’язків між 

членів родини; форми 

організації дозвілля та 

відпочинку в родині; 

різноманітних тихих та 

рухливих ігор, казок, пісень; 

родинних традицій 

3. Соціально-

трудовий 

1. Правила харчування Сформувати знання про 

харчову цінність перших та 

других страв, правила 

безпеки щодо використання 

електричних приладів для 

приготування їжі, правила 

складання рецептів з 

урахуванням кошторису. 

2. Мій дім Узагальнити знання про 

гігієнічні вимоги до 

житлових приміщень; 

правил та послідовності 

сухого та вологого 

прибирання; засоби 

прибирання підлоги залежно 

від її покриття; правила 

догляду за кімнатними 

рослинами. 

3. Одяг та взуття Активізувати знання про 

види одягу та його 

призначення;   правила  
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   догляду за одягом та 

взуттям; санітарно-

гігієнічні вимоги та 

правила безпеки щодо 

роботи з голками, 

ножицями, електричними 

приборами та 

побутовими хімічними 

засобами, правила 

прання одягу. 

4. Соціально-

економічний 

1. Покупки Поповнити 

інформацію про 

торговельні місця, де 

здійснюється продаж 

невеличких товарів; 

відділів крамниць; 

правил поведінки 

покупця; правила вибору 

продуктів та речей; 

засоби повертання 

неякісного товару. 

2. Економіка 

домашнього 

господарства 

Систематизувати 

інформацію щодо 

бюджету родини; основні 

грошові витрати в 

родині; види та мета 

накопичень; щомісячні 

грошові витрати за 

житло; як планувати 

грошові витрати в 

родині. 
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5. Соціально-

побутовий 

1. Особиста гігієна Поповнити знання про 

значення та правила 

ранкового й вечірнього 

туалету, догляд за зубами, 

шкірою рук, ніг, нігтів, 

значення та правила 

зберігання зору; негативний 

вплив куріння, алкоголю , 

наркотиків та токсичних 

речовин. 

2. Моє здоров’я Узагальнити знання про 

види домашньої аптечки, 

правила зберігання ліків, 

функції основних лікарів-

фахівців, як зробити виклик 

лікаря додому, правила 

поведінки при госпіталізації. 

3. Засоби зв’язку Сформувати знання про 

основні засоби та види 

зв’язку, правила 

користування телефоном та 

телефонним довідником, 

номери миттєвих викликів, 

як сплатити за телефон, 

умови оформлення різних 

поштових відправлень, види 

поштових відправлень. 
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Програма соціальної адаптації молодших школярів покликана виконати 

функцію навчально-виховної роботи, яку в природних умовах виконує сім’я. 

Виходячи з цього, логічно зробити висновок, що реалізацію такої програми 

можна доручати не тільки викладачам, зайнятим у забезпеченні освітнього 

процесу інтернату, а й педагогам, які працюють з дітьми в позаурочний час 

(вихователям, соціальним педагогам, керівникам гуртків, психологам). 

Матеріальні ресурси програми передбачають наявність спеціальних класних 

кімнат (кімнат для занять рукоділлям, домоведення, творчістю, театральними 

постановками й т. ін.) для проведення занять, необхідних для реалізації 

кожного конкретного розділу програми „Школа самостійного життя”.  

Навчально-методичні ресурси представлені наявністю навчально-

методичного комплексу методичних посібників, рекомендацій, спеціальної 

літератури, телевізорів, відеоапаратури, мультимедійних дошок, книг, 

зошитів, альбомів.  

Організаційно-планові ресурси припускають включити в навчальний 

план шкіл-інтернатів 2 години занять на тиждень, які проводять вихователі 

або інші педагоги в позаурочний час у рамках виховної роботи з дітьми [156; 

157]. Організація вивчення з дітьми цього курсу передбачає обов’язкове 

виявлення в дітей наявного життєвого досвіду, рівень готовності дітей до 

самостійного життя за різними напрямами.  

Вивчення тем, передбачених програмою, ведеться в індивідуально-

груповій формі, де невеликі групи  змінюються за своїм складом, тому що 

основними критеріями комплектування таких груп повинні бути: ступінь 

володіння життєвими компетенціями, відповідними до віку дитини 

(життєвий досвід, набутий у сім’ї), вік дитини: психофізичні особливості 

(рівень засвоєння матеріалу, що вивчається).  

Виявивши ступінь готовності дітей до самостійного життя, педагог, 

виходячи зі своїх спостережень, має право зменшити або збільшити кількість 

годин на вивчення тієї чи тієї теми, а також розділу загалом.  
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Отже, перша соціально-педагогічна умова – модернізація змісту 

соціально-виховної роботи з адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів – передбачає реалізацію 

програми „Школа самостійного життя” в таких напрямах: соціально-

побутова, соціально-культурна, соціально-економічна, соціально-трудова, 

соціально-правова адаптація. Під час реалізації першої умови планується 

формування всіх складників особистості молодшого школяра – когнітивного, 

емоційно-ціннісного, поведінкового – при провідній ролі когнітивного й 

поведінкового. 

Реалізація першої умови неможлива без визначення конкретних шляхів, 

тобто пошуку відповіді на питання – яким чином виховати соціально 

активних молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Звісно, таке 

питання виводить нас на категорію методів і форм виховання та навчання.  

На думку І. Підласого [54], на противагу класифікації методів за 

різними ознаками – за типом пізнавальної діяльності; за дидактичними 

цілями, за роллю учня в процесі навчання, за ознакою послідовних етапів, 

через які проходить процес навчання на урок; і т. ін. – однією з останніх 

тенденцій у дидактиці є відмова від побудови класифікації та обмеження 

простим перерахуванням методів, які використовуються при реалізації 

змістово-процесуального компонента освітньої моделі, програми тощо.  

Однією із сучасних тенденцій у пошуку інноваційних форм і методів 

навчання є використання інтерактивних методів.  

Поняття „інтерактивність” (англ. interactive) трактується як учіння, що 

ґрунтується на взаємодії однієї особистості з іншою особистістю (учитель – 

учень, батьки – діти) [118, с. 31 – 32]. Інтерактивність як процес 

комунікативної взаємодії (лат. interaktivus) – міждіяльний, міждійовий – 

розглядається як спеціально організована пізнавальна діяльність, що має 

яскраво виражену соціальну спрямованість [120, с. 248]. 

Вагомого значення набувають інтерактивні технології в роботі з 

молодшими школярами загальноосвітніх шкіл-інтернатів, оскільки, 



117 

використовуючи їх систематично в процесі виховної роботи, можна 

проєктувати ситуації їхнього майбутнього життя, взаємини, завдання різного 

характеру, тобто створювати підґрунтя для соціальної адаптації до 

самостійного життя. 

Тому другою соціально-педагогічною умовою соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

є: використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з 

соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів.  

У сучасних умовах розгортання соціально-педагогічної роботи України 

набуває значної актуальності завдання впровадження якісно нових 

технологій у процес педагогічної роботи. Особливе місце серед них займають 

інтерактивні технології. Вагомого значення набувають інтерактивні 

технології в роботі з молодшими школярами загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, оскільки, використовуючи їх систематично в процесі виховної 

роботи, можна проєктувати ситуації їхнього майбутнього життя, взаємини, 

завдання різного характеру, тобто створювати підґрунтя для соціальної 

адаптації до самостійного життя [134]. 

Завдяки застосуванню інтерактивних технологій відбувається 

одночасне навчання, виховання та вирішення соціально-виховних завдань, 

які виникають у процесі соціальної адаптації до самостійного життя учнів. А 

це зазвичай процес перегляду установок, цінностей і переконань при 

постійній взаємодії нової інформації з тим, що вже є відомим. Інтерактивні 

форми навчально-виховної роботи з молодшими школярами надають 

можливість задіяти в роботу внутрішні почуття учня, його свідомість, емоції, 

якості. Результатом такого процесу є сприяння засвоєнню інформації та 

усвідомлення значущості тих показників, що отримують розвиток та 

формування в процесі взаємодії. 

У пcиxoлoгiї iнтepaкцiя розглядається як здaтнicть взaємoдiяти aбo 

пepeбувaти в peжимi бeciди, дiaлoгу з чим-нeбудь (нaпpиклaд, з 
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кoмп’ютepoм, навчальним засобом тощо) aбo з ким-нeбудь (людинoю), a 

coцiaльнa iнтepaкцiя – пpoцec, пpи якoму iндивiди в процесі кoмунiкaцiї, яка 

відбувається в гpупi, cвoєю пoвeдiнкoю впливaють нa iншиx iндивiдiв, 

викликaючи вiдпoвiднi peaкцiї. Психологи підкреслюють, щo бiльшicть 

eфeктивниx змiн в уcтaнoвкax, мотивації й пoвeдiнцi людeй лeгшe 

здiйcнюютьcя в гpупі [140; 141]. 

Тому інтерактивні технології соціальної адаптаціі до самостійного 

життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів ми 

визначатимемо як сукупність дій, операцій, що забезпечують включення 

учнів у форми соціально-педагогічної роботи за рахунок добору й 

використання сукупності активних прийомів, методик, засобів забезпечення 

взаємодії, зворотного зв’язку, оптимального врахування життєвого досвіду 

учнів, права вибору, двоспрямованості спілкування. 

Інтерактивні технології соціальної адаптації до самостійного життя 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів конструює педагог із 

сукупності тих активних форм, методів, засобів навчання, які найкращим 

чином забезпечують ефективне функціювання змісту, відповідають інтересам 

і запитам учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів та 

спрямовані на їхню соціальну адаптацію до самостійного життя. 

Застосування iнтepaктивних технологій соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

має значний ocвiтнiй i poзвивaльний пoтeнцiaл, зaбeзпeчує мaкcимaльну 

aктивнicть учнів молодших класів у соціально-виховному пpoцeci, 

оптимальний час отримання інформації та яскраву результативність.  

У технологіях такого типу учacники взaємoдiють між собою, 

oбмiнюютьcя iнфopмaцiєю, cпiльнo виpiшують пpoблeми, мoдeлюють 

cитуaцiї, oцiнюють дiї однолітків, визначають cвoю пoвeдiнку, зaнуpюютьcя 

в peaльну aтмocфepу дiлoвoгo cпiвpoбiтництвa з poзв’язaння низки пpoблeм 

відповідно до їхніх інтересів, потреб і запитів. При цьому вiдбувaєтьcя 
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пocтiйнa змiнa видів навчальної дiяльнocтi: ігpи, казки, тренінги, poбoтa в 

мaлиx гpупax тощо.  

Інтерактивні технології реалізуються переважно в групових формах 

інтерактивної діяльності. Гpупa учнів, які взаємодіють, здобуває більше 

можливостей для розвитку своїх особистісних показників, оскільки 

інтeлeктуaльна aктивнicть учнів стимулюється та активізується в групових 

змaгaннях, кoлeктивнoму пошуку icтини. При цьому дiє тaкий пcиxoлoгiчний 

фeнoмeн, як зapaжeння, i будь-якa виcлoвлeнa cуciдoм думкa здaтнa мимoвoлi 

викликaти влacну, aнaлoгiйну aбo близьку дo виcлoвлeнoгo aбo, нaвпaки, 

зoвciм пpoтилeжну.  

Отже, друга соціально-педагогічна умова – використання 

інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів – передбачає використання ігрових і тренінгових технологій. 

У межах цих технологій планується проведення ігор „Моя емблема”, „Опиши 

предмет”, „Склади оповідання”, „Навіщо і чому”, „Не пропусти професію”, 

тренінг „Дружні стосунки”. 

Під час реалізації другої умови планується формування всіх складників 

особистості молодшого школяра – когнітивного, емоційно-ціннісного, 

поведінкового – при провідній ролі когнітивного й емоційно-ціннісного. 

Третьою соціально-педагогічною умовою соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є 

застосування казкотерапії як провідного методу соціально-педагогічної 

роботи з учнями молодших класів за цим напрямом.  

Виконання завдань нашого дослідження актуалізувало необхідність 

деталізації поняття „методи соціально-педагогічної роботи”. 

У сучасній теорії соціальної педагогіки метод розглядають як 

сукупність підходів, прийомів, операцій практичного чи теоретичного 

засвоєння дійсності [216; 217]. Також під методом розуміють найкоротший 

шлях досягнення оптимальних результатів, що відповідають поставленим 
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цілям. Нерідко методи соціально-педагогічної роботи визначають у якості 

складників методів соціальної роботи. 

Метод у загальній практиці соціальної роботи виконує подвійну роль, 

оскільки постає як спосіб, шлях пізнання й застосування знань, що вироблені 

в науках про життєдіяльність людини і в соціальній практиці, а з іншого 

боку, – як конкретна дія, що сприяє якісній зміні наявного об’єкта (суб’єкта) 

[220; 221]. 

З цим підходом І. Зайнишева перегукується визначення „метод 

соціальної роботи”, що запропонували М. Ромм та Т. Ромм. Вони 

розглядають метод як спосіб раціонального вивчення й перетворення 

дійсності, найкоротший шлях досягнення мети. Більшість дослідників 

проблеми методів у теорії соціальної роботи виділяє дві групи методів: 

методи соціальної роботи як наукового знання і як практичної діяльності. 

Методи соціально-педагогічної роботи належать саме до другої групи [110]. 

О. Безпалько визначає методи соціально-педагогічної роботи як 

„сукупність прийомів і способів, які використовуються для стимулювання і 

розвитку потенційних можливостей особистості, конструктивної діяльності 

щодо зміни несприятливої життєвої ситуації чи розв’язання проблем клієнтів 

та виконання різноманітних професійних завдань соціального педагога” [22, 

с. 129]. 

Ми будемо виходити з узагальненого визначення методу соціально-

педагогічної роботи як способу організації узгодженої діяльності соціальних 

педагогів та клієнтів з метою вирішення завдань соціально-педагогічної 

роботи. 

Відповідно ми розглядатимемо методи соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

як сукупність способів, прийомів, технік спільної діяльності педагогів та 

учнів з метою вирішення завдання їхньої успішної соціальної адаптації. 

Одним із дієвих методів соціально-педагогічної роботи з соціальної адаптації 
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молодших школярів до самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-

інтернатів виділяють казкотерапію. 

Оскільки переважна більшість вихованців інтернатних закладів 

потребує психологічної підтримки та корекції, ми вважали використання 

методу казкотерапія виправданим. Казкотерапія – це один із ефективних 

методів роботи з учнями початкових класів, які зазнають тих чи тих 

емоційних та поведінкових труднощів. Сутність цього методу полягає у 

створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, 

дозволяє дитині вступити в боротьбу зі своїми страхами, комплексами. 

Основний принцип казкотерапії – цілісний розвиток особистості, турбота про 

душу, зцілення казкою. 

Казкотерапія добре долає в дітей високий рівень тривожності, 

різноманітні страхи, агресивність, адаптує до різних дитячих колективів. 

Казкотерапію можна використовувати в роботі з агресивними дітьми, 

невпевненими, сором’язливими, брехливими, а також у випадках різного 

роду психосоматичних захворювань. Процес казкотерапії дозволяє дитині 

усвідомити та проаналізувати свої проблеми, побачити шляхи їх вирішення. 

Сутність методу казкотерапії полягає в тому, що казка доступно 

пояснює, що добре, а що погано. На прикладі позитивних персонажів дитина 

вчиться бути гарною, а негативні герої казок викликають у неї лише 

негативну реакцію. Негативний герой завжди залишається покараним, а 

доброму дістається красуня-принцеса й півцарства на додаток. 

Головне завдання казок: через казкові події показати герою ситуацію з 

іншого боку, запропонувати альтернативні моделі поведінки.[111] 

Значна кількість праць відомих науковців приділяли увагу впливу 

казкотерапії на дітей (Ш. Амонашвілі, Г. Іващенко, В. Сухомлинський, 

М. Щирбик). Заслуговують на увагу студії, які розглядають альтернативні 

підходи до організації реабілітаційної роботи через методи казкотерапії, 

(Л. Алексєєва, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, А. Копитін, А. Панова, Б. Шапіро, 

О. Холостова та ін.). 
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До казок зверталися у своїй творчості відомі педагоги та психологи: 

Е. Фром, Е. Берн, Е. Гарднер, А. Менегетті, М. Осорина, О. Петрова, 

Р. Азовцева. В український педагогічній науці роботу із застосуванням 

казкових мотивів та образів запровадив В. Сухомлинський, який приділяв 

значну увагу використанню казок при роботі з дітьми. Навчання у школі 

неможливе не тільки без слухання, але й без створення казки. За 

твердженням видатного педагога, завдяки казці дитина пізнає світ не лише 

розумом, а й серцем [232]. 

Казкотерапія – це метод, що використовує казкову форму для інтеграції 

особистості, розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, 

вдосконалення взаємодії з навколишнім світом. У казкотерапії можуть 

виявитися потенційні риси особистості, щось нереалізоване; може 

матеріалізуватися мрія; а найважливіше – виникає відчуття захищеності та 

смак таємниці. Казкотерапія сприяє формуванню зв’язку між казковими 

подіями та поведінкою в реальному житті, перенесенню казкових смислів у 

реальність. Казки є важливим психотерапевтичним засобом, який допомагає 

впорядкувати внутрішній світ дітей.[111] 

Казкотерапія передбачає не тільки читання казок, а їх придумування, 

програвання (інсценізація), малювання, ліплення, виготовлення декорацій і 

ляльок (театралізація), а головне – отримання величезного задоволення від 

спільного творчого процесу дітей, учителів, батьків. Психологи вказують на 

позитивний вплив методів казкотерапії на дитину: казка допомагає пізнати 

навколишній світ; торкаючись емоційного життя дитини, казка полегшує 

розуміння й висловлювання своїх почуттів; моделює ситуації, над якими 

варто подумати [111]. 

В. Сухомлинський у своїх працях зазначав: „Казка для маленьких дітей 

– не просто розповідь про фантастичні події, це – цілий світ, у якому дитина 

живе, бореться, протиставляє злу свою добру волю” [233, с. 307 – 308]. 

На його думку, казка – активне естетичне мистецтво, яке захоплює всі 

сфери духовного життя дитини: розум, почуття, уяву, волю. Казковий жанр 

розвиває мислення кожної дитини, сприяє створенню інтелектуальної 
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атмосфери в дитячому колективі. „Діти розуміють ідею лише тоді, коли вона 

втілена у яскравих образах” [233, с. 307 – 308]. Завдяки цьому в дитини 

формуються почуття ввічливості, любові, хоробрості, доброти, вірності, 

виховується краса душі. Казки В. Сухомлинського варто використовувати в 

роботі з молодшими школярами на заняттях з розвитку мовлення, 

образотворчої та музичної діяльності.[233] 

Образи позитивних казкових персонажів давно стали для дітей 

утіленням кращих рис людини. Дитина уважно стежить за розвитком 

казкового сюжету, відверто реагує на вчинки героїв, проживає своєрідність 

їхніх стосунків, думок і почуттів, віддає свої симпатії позитивним, засуджує 

негативних. У цій роботі допомагають твори В. Сухомлинського. Для 

молодших школярів казкові персонажі й стосунки – мірило власної 

поведінки й поведінки товаришів. Казка стає першим пізнанням життя, його 

моральних основ, соціальних взаємин. Те, що дитина виявляє симпатію до 

одних персонажів і антипатію до інших, свідчить про становлення її власного 

„Я”.  

Для нашого дослідження є цікавими програми комплексної 

казкотерапії Т. Зінкевич-Євстигнєєвої [111]. Її концепція базується на п’яти 

видах казок: художні, дидактичні, психокорекційні, психотерапевтичні, 

медитативні.  

Важливим є те, що художні казки втілюють аспекти всіх виділених 

вище типів казок: дидактичних, психокорекційних, психотерапевтичних і 

навіть медитативних. Щодо народних казок, то вони несуть певні досить 

важливі ідеї, які й обговорюються в казкотерапевтичному процесі. Авторка 

виділяє і чотири види сюжетів народних казок: життєвий досвід маленьким 

дітям краще передадуть казки про тварин та взаємодію людей і тварин; 

формування образу сімейних стосунків розкрито в побутових казках; 

подоланню тривоги, переживанню тривожної ситуації і набуттю нових 

способів реагування допоможуть страшні казки про нечисту силу, відьом, 

вовкулаків та ін.; збагатитися „концентратом” життєвої мудрості й 

інформацією про духовний розвиток людини допоможуть чарівні казки. 
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Дидактичні казки створюють в основному педагоги з метою кращого 

засвоєння учнями навчального матеріалу та підкреслюють зміст і важливість 

певних знань. Будуються вони за певним алгоритмом. Спочатку оповідач 

уводить учня в казкову країну, у якій живе одухотворений певний 

абстрактний символ, над яким проводиться робота із засвоєння. Розповідь 

включає звичаї життя в цій країні. Потім відбувається руйнування 

благополуччя, руйнівниками якого можуть бути різні злі казкові герої 

(дракон, Кощій), стихійні біди (ураган, злива), тяжкий емоційний стан 

(нудьга, туга, відсутність друзів).  

Психокорекційна казка виконує функцію „заміни” неефективного 

стилю поведінки на більш продуктивний, а також пояснення дитині смислу 

того, що відбувається. Технологія роботи із психокорекційною казкою може 

обмежитись лише її прочитанням без наступного обговорення. Така 

технологія дає можливість дитині побути наодинці з собою й подумати.  

Психотерапевтичні казки присвячені переважно проблемам життя і 

смерті, ставленню до втрат і надбань, подій, які повторюються, тощо. Це 

історії, які розкривають глибинний смисл подій, що відбуваються, історії, що 

допомагають побачити ситуацію з іншого боку. Ці казки часто залишають 

людину із запитанням, що стимулює процес особистісного росту. У процесі 

створення психотерапевтичної казки надзвичайно важливий образ головного 

героя та його внутрішній світ. 

Медитативні казки створюються для накопичення позитивного 

образного досвіду, зняття психоемоційної напруги, створення кращих 

моделей взаємин, розвитку особистісних потенціалів. Особливістю 

медитативних казок є відсутність конфліктів і злих героїв, оскільки їх 

основна функція – це повідомлення несвідомому „ідеальних” моделей 

взаємин з навколишнім світом та іншими людьми. Технологічні особливості 

роботи з медитативною казкою полягають у забезпеченні певних умов для 

проведення медитацій. 

Зауважимо, що, на думку дослідниці, у символічній формі казки 

міститься інформація про таке: як влаштований цей світ, хто його створив; як 
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цінувати дружбу й любов; якими цінностями керуватися в житті; як прощати. 

Привабливість казок для розвитку особистості дитини полягає в такому [111, 

с. 123]: 

1. Відсутність у казках дидактики, моралі. Найбільше, що може 

„дозволити собі” жанр казки, – це натяк на те, як краще чинити в тій чи тій 

життєвій ситуації. Отже, дитина сприймає і засвоює причинно-наслідкові 

зв’язки, що існують у цьому світі. 

2. Відсутність чітких персоніфікацій. Головний герой у казці – 

збірний образ. Імена головних героїв повторюються в казках: Івасик, Оленка, 

Марія. Відсутність жорсткої персоніфікації допомагає дитині ідентифікувати 

себе з головним героєм. На прикладі долі казкових героїв дитина може 

простежити наслідки життєвого вибору людини. 

3. Образність і метафоричність мови. Завдяки багатогранності сенсів 

казка може допомогти дитині в різні періоди життя вирішувати актуальні для 

неї проблеми. Спостерігаючи за долями головних героїв, проживаючи казкові 

ситуації, дитина формує для себе картину світу і, залежно від цього, буде 

сприймати різні ситуації та діяти по-різному. 

4. Психологічна захищеність. Ознака справжньої казки – позитивне 

закінчення. Це дає дитині відчуття психологічного захисту. Виявляється, всі 

випробування, що випали на долю героїв, потрібні для того, щоб зробити їх 

сильнішими й мудрішими. А герой, який проходить через усі випробування, 

проявляючи свої найкращі якості, обов’язково отримує нагороду. У цьому 

полягає закон життя: як ти ставишся до світу, так і він до тебе. 

5. Наявність таємниці. Ці якості притаманні чарівним казкам. Чарівна 

казка як живий організм – у ній усе дихає, у будь-який момент будь-який 

предмет, навіть камінь, може заговорити. Ця особливість казки дуже важлива 

для розвитку дитини. При цьому розвивається здатність дитини вставати на 

місце іншого, що дозволяє їй відчути багатогранність світу і свою єдність з 

ним. 

Для реалізації третьої соціально-педагогічної умови будемо 

використовувати комплекс казок відповідно до класифікації Т. Зінкевич-
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Євстигнєєвої: 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 („Дванадцять місяців”, 

„Вовк і семеро козенят”, „Червона Шапочка”), медитативні („Снігова 

Королева”, „Квітка-семибарвиця”, „Чарівник”). 

Отже, казкотерапія – це метод, який допомагає дитині змінити 

внутрішні переживання, страхи, надії і викласти їх у малюнку чи іншому виді 

діяльності. Казка здавна визнавалася українською педагогікою важливим 

чинником виховання школярів.  

Казкотерапія дозволяє використовувати досвід, набутий у ході 

історичного розвитку людства, для інтеграції особистості, для розширення й 

удосконалення взаємодії людини з навколишнім світом. 

Казкотерапія є ефективним методом оздоровлення та розвитку 

особистості та впливає на її інтеграцію в суспільство й потребує посильного 

використання та дослідження. Саме тому логічно буде рекомендувати 

звернути увагу на важливість того факту, що тільки творчий та системний 

характер здійснення допомоги дітям в Україні дозволить підняти рівень та 

ефективність життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів.  

Загалом у процесі реалізації третьої соціально-педагогічної умови 

будуть формуватися всі складники адаптованої особистості молодшого 

школяра (когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий) й особливо 

емоційно-ціннісний. 

Отже, у цьому підрозділі дослідження нами було теоретично 

обґрунтовано та схарактеризовано соціально-педагогічні умови соціальної 

адаптації молодших школярів до самостійного життя в умовах інтернатних 

закладів. Під соціально-педагогічними умовами соціальної адаптації 

молодших школярів до самостійного життя в умовах інтернатних закладів ми 

розуміємо чинник, що зумовлює результативність процесу соціальної 

адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 

самостійного життя.  
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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 в межах 

нашoгo дoслiдження зoрiєнтoванo на вiдпoвiднiсть пoтребам рoзвитку та 

фoрмування життєвих кoмпетентнoстей. 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. 

Аналіз теоретичних положень соціальної адаптованості як системи 

обґрунтованості знань особистості, предметної орієнтованості та здатності до 

вирішення проблем дозволив нам визначити такі напрями розвитку 

соціальної адаптації до самостійного життя учня молодших класів 

загальноосвітньої школи-інтернату: соціально-побутовий, соціально-

трудовий, соціально-культурний, соціально-економічний, соціально-

правовий. У рамках реалізації першої соціально-педагогічної  умови 

вважаємо за необхідне виокремити, що виділені у виховній програмі „Школи 

самостійного життя” розділи взаємозумовлюють один одного і є 

взаємопроникаючими. 

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 й cпiвpoбiтництвa, 

принцип aктивнo-poльoвoї (iгpoвoї) та тpeнiнгoвoї oрганiзацiї дiяльнoстi. 

Визначено комплекс технологій, засобами яких буде реалізовано другу 
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умову: ігрові та тренінгові. У процесі реалізації цієї соціально-педагогічної 

умови проведено ігри „Моя емблема”, „Опиши предмет”, „Склади 

оповідання”, „Навіщо і чому”, „Не пропусти професію”, тренінг „Дружні 

стосунки”. 

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, вдосконалення взаємодії з навколишнім світом. У казкотерапії 

можуть виявитися потенційні риси особистості, щось нереалізоване; може 

матеріалізуватися мрія; а найважливіше – виникає відчуття захищеності та 

смак таємниці. Казкотерапія сприяє формуванню зв’язку між казковими 

подіями та поведінкою в реальному житті, перенесенню казкових смислів у 

реальність. Казкотерапія є важливим психотерапевтичним засобом, який 

допомагає впорядкувати внутрішній світ дітей. Було зроблено класифікацію 

та підібрано 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 

(„Дванадцять місяців”, „Вовк і семеро козенят”, „Червона Шапочка”), 

медитативні („Снігова Королева”, „Квітка-семибарвиця”, „Чарівник”). 

Отже, у сукупності три умови повинні сформувати всі складники 

соціально адаптованої особистості молодшого школяра до самостійного 

життя: когнітивний, емоційно-ціннісний, поведінковий. 

Наступним кроком нашої роботи буде опис ходу реалізації 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи з упровадження 

соціально-педагогічних умов соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя в умовах інтернатних закладів.  
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2.2. Упровадження соціально-педагогічних умов соціальної 

адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до 

самостійного життя 

 

Упроваджуючи обґрунтовані й розроблені умови соціальної адаптації 

до самостійного життя молодших школярів в умовах загальноосвітніх шкіл-

інтернатів, ми виходили з того, що процес такої соціальної адаптації 

особистості може бути продуктивним тільки тоді, якщо будуть задіяні всі 

умови як системна цілісність, оскільки втілення умов частково або поодинці 

не може вирішувати позначену мету ефективно. 

Педагогічний експеримент з проблеми соціальної адаптації молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя 

проводився протягом 2014 – 2018 років в три етапи (кoнстатувальний, 

формувальний, контрольний).  

Констатувальний етап експериментальної роботи було проведено 

протягом (2014 – 2015 рр.), який описано в підрозділі 1.3 першого розділу.  

Формувальний етап експериментальної роботи проведено на базі сімох 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів Донецької області, вибір яких зумовлено 

можливостями педагогічного керівництва, ходом експериментальної роботи 

та готовністю адміністрації загальноосвітніх закладів до співпраці й 

упровадження розробленої нами експериментальної програми.  

Формувальний етап експериментальної роботи (2016 – 2017 рр.) 

передбачав упровадження соціально-педагогічних умов щодо соціальної 

адаптації до самостійного життя молодших школярів в умовах 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, аналіз проміжних результатів, 

упровадження експериментальних методик, реалізацію науково-методичних 

матеріалів і рекомендацій (див. додатки А – К). 

Установлено, що процес соціальної адаптації молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів визначається низкою особливостей: 

впливом негативних стереотипів соціальної поведінки вихованця 
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інтернатного закладу в самостійному житті; проявами соціальної депривації, 

що притаманні учням загальноосвітніх шкіл-інтернатів; особливостями 

організації соціально-виховної роботи інтернатів.  

Визначено базові напрями соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Аналіз теоретичних положень соціальної 

адаптованості як системи обґрунтованості знань особистості, предметної 

орієнтованості та здатності до вирішення проблем дозволив нам визначити 

такі напрями розвитку соціальної адаптації до самостійного життя учня 

молодших класів загальноосвітньої школи-інтернату: соціально-побутовий, 

соціально-трудовий, соціально-культурний, соціально-економічний, 

соціально-правовий. У рамках реалізації першої соціально-педагогічної 

умови вважаємо за необхідне виокремити, що виділені у виховній програмі 

„Школи самостійного життя” розділи взаємозумовлюють один одного і є 

взаємопроникаючими . 

Так, працюючи в соціально-побутовому напрямі, під час роботи над 

темою „Харчування” передбачалося формування таких знань, як: правила 

безпечної роботи ріжучими інструментами; види страв, які не потребують 

теплової обробки; правила сервірування столу; правила миття посуду та 

прибирання кухонного приміщення; способи вибору доброякісних продуктів 

із урахуванням фінансових можливостей; приготування каші, заварювання 

чаю, варіння яєць різного стану; способи зберігання продуктів і готової їжі; 

правила складання рецепта страви з урахуванням фінансових можливостей. 

Уміння вихованців мають включати: вибір рецепта страви, підбір продуктів 

для його приготування; нарізку хліба, ковбаси, сиру; дотримання правил 

безпечної роботи ріжучими інструментами; користування нагрівальними 

приладами, дотримуючись правил безпеки; приготування страв з яєць, каші, 

страв з макаронних виробів, чаю, кави, какао; складання рецепта страви; 

приготування сніданку та вечері; сервіровку стола; миття та чищення посуду, 

прибирання кухонного приміщення. Для того, щоб заняття проходило цікаво, 

креативно, ми застосовували інтерактивні методи роботи, наприклад: 
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перегляд мініфільму „Заклади харчування для дорослих та дітей”, гра 

„Лото (овочеве)”, „Лото (свійські тварини)”, вправа „Акуратність” 

(див. додаток В). 

Під час роботи в соціально-культурному напрямі над темою „Особиста 

гігієна” вихованці засвоювали систему знань: значення і правила виконання 

ранкового та вечірнього туалету, догляду за порожниною рота, за шкірою 

рук, ніг і нігтями, значення і правила збереження зору, а також негативний 

вплив куріння, алкоголю, наркотиків і токсичних речовин. Також учні 

набували таких умінь: утримувати в порядку предмети й засоби особистої 

гігієни; застосовувати правила особистої гігієни в повсякденному житті, 

наприклад, працюючи над цією темою, на одному із занять ми застосовували 

інтерактивні методи роботи, а саме: мультфільм „Особиста гігієна”, мозковий 

штурм „Азбука здоров’я”, диспут про охайність, рольові ігри. 

Приклад проведення інтерактивних вправ „Моя охайність”, „Мій 

вибір” нами подано в додатку А. 

Вимоги до знань за розділом „Догляд за одягом і взуттям” містили такі 

знання: одягу та його призначення; правил догляду за одягом і взуттям; 

санітарно-гігієнічних вимог і правил безпечної роботи колючими й ріжучими 

інструментами, електронагрівальними приладами й побутовими хімічними 

засобами; правила прання виробів з бавовняних тканин.  

Вимоги до вмінь учнів за розділом „Догляд за одягом і взуттям” – це 

підбір одягу, взуття, головного убору по сезону; сушіння й чищення одягу; 

підготовка одягу і взуття до зберігання; підбір засобів та чищення взуття; 

виконання дрібного ремонту одягу; підшивання низу виробу; підбір миючих 

засобів, прання і прасування виробів з бавовняних тканин (див. додаток В). 

Приклад заняття „Культура поведінки” (1) та вправ „Намалюй себе”, 

„Слова гніву”, „Автобус”, „Знайди пару”, „Знайди пару-2”, 

„Невербальний контакт”, „Уміння вести розмову”, задіяні під час роботи 

в соціокультурному напрямі, подано в додатку Е.  
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Розділ „Будинок, у якому я живу” було спрямовано на формування 

знань: акуратності, гігієнічних вимог до житлового приміщення; правил і 

послідовності проведення сухого та вологого прибирання; способів догляду 

за підлогою залежно від її покриття; правил догляду за кімнатними 

рослинами. Учні мають уміти: дотримуватися порядку в житловому 

приміщенні; проводити сухе та вологе прибирання приміщення; доглядати за 

підлогою залежно від покриття; доглядати за кімнатними рослинами. 

Вихованню цих умінь допомагають вправи „Цигани та англійці”, „Заграна 

платівка”. Так, вправа „Мій вибір” ставить за мету довести, що в різних 

культурах може бути різне уявлення про охайність (див. додаток А). 

Розділ „Покупки” було спрямовано для формування таких знань: 

торговельних місць, де здійснюється продаж невеликих товарів; відділів 

магазинів; правил поведінки покупця; правил вибору продуктів і речей; 

способів повернення неякісного товару. Вихованці повинні вміти: робити 

покупки в невеликих торгових точках: у кіосках, магазинах, аптеках; 

культурно і грамотно спілкуватися з працівниками торгівлі; повернути 

неякісний товар. Тут застосовувалися такі види роботи: вправа „Черга”, 

„Дій за інструкцією”, рольова гра „Установлення контакту”, 

„Слухняність – самостійність” (див. додаток Г). 

Розділ „Культура поведінки” орієнтований на формування знань: 

правил поведінки у громадських місцях відповідно до загальноприйнятих 

норм; правил гуртожитку; правил поведінки в сім’ї. При цьому повинні бути 

сформовані вміння: правильної поведінки при зустрічі з однолітками, 

дорослими (знайомими й малознайомими); ввічливого поводження з 

проханням або питанням до однолітків і дорослих; культурної поведінки в 

громадських місцях, при знайомстві в громадських місцях. Під час роботи в 

цьому напрямі на заняттях застосовувалися мінібесіди „Поняття про 

толерантність”, „Правила поведінки в громадських місцях”, анкетування 

„Ваш рівень толерантності”, вправа „Асоціативний ряд на слова 

Толерантність” (див. додаток Д).  
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Розділ „Здоров’я” спрямований на набуття знань: склад домашньої 

аптечки, правила зберігання ліків, функції основних лікарів-фахівців, 

способи виклику лікаря додому, правила поведінки при госпіталізації. При 

цьому вихованці повинні вміти: складати домашню аптечку, купувати ліки в 

аптеці, визначати термін придатності ліків, оформляти візит до лікаря і 

виклик лікаря додому. Застосовано такі інтерактивні види робіт: мiнiлекцiя 

„Oсoбиста гiгiєна. Охайність”; вправа „Моя охайність”, „Моє тіло”, 

„Малюнок мого тіла”, „Забруднитися із задоволенням”, „Бруд” (див. 

додаток Б); пoказ вiдеo. 

У розділі „Засоби зв’язку” передбачено формування таких знань, як: 

основні засоби зв’язку, правила користування телефоном і телефонним 

довідником, номери термінових викликів, періодичність оплати за 

користування телефонним зв’язком, види поштових відправлень, вартість 

поштових послуг, умови оформлення різних поштових відправлень. 

Вихованці повинні вміти: грамотно розмовляти по телефону, знаходити 

телефонний номер за довідником, пояснювати причину дзвінка по телефону 

термінового виклику, оформити відправку різних поштових відправлень. Для 

цього застосовуються вправи „Організація”, „Початок бесіди”, мінілекція 

„Пошта”. 

Розділ „Права й обов’язки” знайомить з правами й обов’язками 

вихованців, поняттями, що таке закон, держава, з національною символікою, 

Конституцією, систематизує знання про комунікативну діяльність, орієнтує 

на знання правил дорожнього руху. Вихованці повинні вміти: володіти 

навичками комунікативного спілкування, застосовувати в шкільному житті 

знання про свої права та обов’язки, дотримуватися правил дорожнього руху. 

Працюючи над цією темою, ми застосовували такі інтерактивні види роботи: 

мінілекція – виступ представника поліції про правопорушення серед дітей та 

їхні наслідки, диспут із застосуванням проєктних смайликів, вправа із 

застосуванням малюнків „Шляхи проведення вільного часу”, малюнок „Я 
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і мій світ навколо мене”, інтерактивні вправи „Уявіть свій паспорт”, 

„Лотерея” (див. додаток Ж). 

Розділ „Профорієнтація” знайомить із різними професіями, зі 

специфікою та умовами роботи різних професій. Вихованці повинні вміти: 

взаємодіяти з різними підприємствами й навчальними закладами для 

отримання інформації про різні професії. Застосовано: мінібесіду „Майбутнє 

починається сьогодні”, ігри: „Відгадай професію”, „Роль-атрибут”, 

вправа з гримом „Лицедійство”, розробка пам’ятки „Алгоритм вибору 

професії” (див. додаток З).  

Кожне заняття проводилося як поліструктурна організаційна форма 

соціально-педагогічної роботи. До структури занять „Школи підготовки до 

самостійного життя” належали такі форми роботи: зустріч із фахівцем, 

мінілекція, доповідь, перегляд відеоматеріалів, бесіда, дискусія, вправи, 

творчі захисти, ігрові вправи, рольові ігри. 

У рамках реалізації другої педагогічної умови відзначимо, що однією 

із сучасних тенденцій у пошуку інноваційних форм і методів навчання є 

використання інтерактивних методів. Цей термін означає „набуття досвіду 

учнем (стихійне або спеціально організоване) на базі взаємодії” [134, с. 48]. 

Характерною рисою інтерактивного навчання постає робота учня з 

досвідом, який є найважливішим джерелом навчального пізнання. Нові 

знання, уміння, стосунки формуються на основі й у зв’язку з таким досвідом. 

Викладач, на відміну від своєї традиційної ролі, у світлі закону „Про 

Нову українську школу”, постає як джерело навчання, спонукаючи учасників 

навчання до самостійного пошуку, прояву активності; завдання викладача 

зводиться до створення умов для реалізації ініціативи учнів [183]. 

Метою процесу соціальної адаптації молодших школярів в умовах 

інтернатів до самостійного життя є формування соціального досвіду для 

подолання бар’єрів, що перешкоджають успішній реалізації соціальних 

ролей, адекватних їхнім потребам і віку. 
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Соціальна адаптація може розглядатися як навчання подолання 

різних бар’єрів при реалізації конкретної соціальної ролі, що становить 

проблему для вихованця інтернатного закладу. 

З погляду Л. Гейхман [278], навчання подолання бар’єрів у рамках 

інтерактивного підходу можливо в кількох напрямах: 

‒  формування знань про ці бар’єри; 

‒  формування усвідомленості перешкод, що виникають; 

‒  створення морально-ціннісної бази для подолання бар’єрів; 

‒  навчання окремих загальних способів подолання можливих 

бар’єрів; 

‒  допомога в індивідуальному розвитку відповідних здібностей учнів 

залежно від їхніх потреб. 

В інтерактивному навчанні такими дослідниками, як O. Пoметун, 

Л. Пирoженкo, виділяються різні види активності особистості: фізична, 

когнітивна, соціальна. Фізична активність проявляється через фізичні рухи, 

зміну робочого місця, усне спілкування, виконання письмових завдань, 

малювання тощо. Пізнавальна активність реалізується через внесення 

пропозицій і доповнень, виступ як джерело будь-якого досвіду, знаходження 

розв’язання проблеми тощо. Соціальна активність проявляється через 

взаємодію з іншими носіями конкретного досвіду: задавання питань, 

відповіді на питання, обмін думками й т. ін. [202]. 

Л. Гейхман [278], М. Кларін [133], О. Пометун [202], 

Н. Побірченко [200] до інтерактивних методів відносять творчі завдання, 

роботу в малих групах, навчальні ігри, використання громадських ресурсів, 

позааудиторні методи навчання. 

Творчі завдання передбачають такі завдання, що містять більший чи 

менший елемент невідомості й мають зазвичай кілька правильних відповідей. 

Прикладами творчих завдань можуть бути підготовка будь-яких ділових 

паперів, доповідей, есе, виступи, розв’язання будь-якої проблеми, виконання 

ролі в імітаційних методиках, обговорення якого-небудь питання, творче 
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завдання становить основу будь-якого інтерактивного методу, навколо якого 

створюється атмосфера відкритості й пошуку, що надає сенс навчанню. Як 

зазначає Л. Гейхман [278], вибір творчого завдання, будучи творчим 

завданням для педагога, повинен позитивно відповідати на питання: 

‒  чи не має воно однозначного рішення або однозначної відповіді 

або розв’язання; 

‒  чи є практичним і корисним для учнів; 

‒  пов’язане із життям учнів; 

‒  максимально слугує цілям навчання. 

Робота в малих групах є такою формою навчання, яка дає можливість 

усім учням брати участь у роботі, практикувати навички співробітництва, 

міжособистісного спілкування, що часто буває неможливим у великому 

колективі. 

Відтворення соціальної ролі в контексті конкретної проблеми або 

ситуації за допомогою проведення навчальних ігор сприяє розвитку уяви й 

навичок критичного мислення; розвитку здатності ясно висловлювати своє 

ставлення, думку; розвитку комунікативних навичок; випробуванню на 

практиці лінії іншої людини; застосування на практиці вміння вирішувати 

проблеми; формування цінностей; вихованню співчуття до інших людей . 

Використання суспільних ресурсів дозволяє подолати замкнутий 

характер виховання та навчання й домінування традиційних методів 

навчання та виховання, отримати більш реальний і зважений погляд на 

життєві явища, зв’язати теорію з практикою, отримати емоційний заряд, 

викликати жвавий інтерес до пізнавальної діяльності, збагатити внутрішній 

світ, познайомитися з унікальним життєвим досвідом інших людей, 

скористатися додатковим джерелом знань; створити умови для їхньої 

адаптації та соціалізації. До суспільних ресурсів можна віднести: 

‒  фахівців у різних сферах життя суспільства на їх робочому місці або 

в умовах, наближених до реальних (наприклад-  запрошені психологи); 

‒  організації, установи, пам’ятки історії та культури, інші соціальні та 
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природні об’єкти, які можуть бути місцем для проведення виїзного 

навчального заняття, екскурсії, виконання творчого завдання або соціального 

проєкту; 

‒  події та заходи, у яких можна взяти участь, використання 

можливостей у суспільстві (театри, кіно, теле- і відеофільми, радіопередачі, 

газети й т. ін.). 

Такі позааудиторні форми роботи, як змагання, перегляд фільмів, 

відвідування театрів (що є одночасно використанням суспільних ресурсів), 

постановка шкільних вистав і уявлень, використання у вихованні та 

викладанні пісень, мотивів казок, сприяють підвищенню мотивації 

вихованців, відповідальності, створенню можливості відчути результат своєї 

праці, а також поєднати роботу з цікавими подіями [47; 49; 276].  

Л. Гейхман підкреслює, що „знайти особистісне знання неможливо, 

перш ніж виникнуть якісь життєві ситуації, що дозволяють накопичити 

певний досвід” [278, с. 139]. Методи, що реалізують інтерактивний підхід у 

педагогіці, дозволяють вихованцям взаємодіяти з предметним змістом 

конкретної сфери людської життєдіяльності, з іншими учасниками освітнього 

процесу, а також зі своїм досвідом, що постає в якості мети, змісту й 

результату освітньо-виховної діяльності [278]. 

Використання інтерактивних методів у нашій роботі дозволяє 

моделювати різноманітні життєві ситуації, що зумовить набуття особистого 

досвіду вихованцями інтернатних установ у різних галузях життєдіяльності 

людини, наприклад, у галузі формування соціально-культурного досвіду 

можуть використовуватися всі види інтерактивних методів, які перераховані 

вище. 

Творчі завдання також дозволяють формувати знання про бар’єри в 

соціально-правовій сфері, розуміння причин і наслідків перешкод, що 

виникають, навчати окремих загальних способів подолання бар’єрів у 

соціально-правовій сфері, а також сприяють розвитку індивідуальних 
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здібностей вихованця для вирішення соціально-правової проблеми, найбільш 

актуальних для нього. 

Використання навчальних ігор у формуванні соціально-трудового 

досвіду дає можливість моделювати ситуації та проблеми соціально-

трудового характеру, пошук розв’язання яких сприятиме формуванню 

конкретного соціального досвіду, спираючись на який вихованець буде 

здатний вирішити цю проблему в реальному житті. Використання творчих 

завдань в окремому аспекті й у складі навчальних ігор дозволяє реалізувати 

ідею суб’єктності виховання дитини в інтернатному закладі, яка передбачає 

врахування її інтересів та потреб і створення умов для їх реалізації. 

Використання суспільних ресурсів, позааудиторних методів навчання 

дозволяє розширити межі взаємодії вихованців з соціумом, що відповідає 

ідеям розширення соціальних зв’язків і соціального загартовування 

вихованців інтернатних закладів. 

Організація вивчення з дітьми цього курсу передбачає обов’язкове 

виявлення в дітей наявного життєвого досвіду, рівень готовності дітей до 

самостійного життя за різними напрямами. 

Вивчення тем, передбачених програмою, ведеться в індивідуально-

груповій формі, де невеликі групи змінюються за своїм складом, тому що 

основними критеріями комплектування таких груп повинні бути: ступінь 

соціальної адаптації, тобто володіння життєвим досвідом, відповідним до 

віку дитини (життєвий досвід, набутий у сім’ї, до інтернату), вік дитини: 

психофізичні особливості (рівень засвоєння матеріалу, що вивчається). 

Виходячи з цього, педагог визначає індивідуальний план вивчення 

цього курсу для кожної дитини. Передбачено, що протягом тижня буде 

проводитися не менше 2 занять, звідси один курс – це 60 занять, які 

рекомендується провести протягом одного навчального року. Виявивши 

ступінь готовності дітей до самостійного життя, педагог, виходячи зі своїх 

спостережень, має право зменшити або збільшити кількість годин на 

вивчення тієї чи тієї теми, а також розділу загалом. Усього під час реалізації 
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другої умови було сформовано норми культури поведінки, етикету та 

поводження в громадських місцях, відомості про гігієну та здоров’я, 

особливості харчування, професії, навички комунікативного спілкування. 

Першим напрямом упровадження другої соціально-педагогічної умови 

було проведення комплексу ігор з метою формування певних рис особистості 

дітей, розвитку розумових здібностей, розширення пізнавальних 

можливостей і тренування пам’яті.  

Важливим є те, що ігри впроваджувалися під час уроків з української 

мови та на виховних годинах. Схарактеризуємо більш докладно алгоритм їх 

використання. 

Гра „Моя емблема” 

Членам групи слід уявити, що вони зустрілися вперше. Як можна 

розповісти про себе з допомогою малюнка? Для цього слід придумати й 

написати свій девіз та намалювати емблему, що розкажуть про вас. 

Примітка. Потім аркуші із завданням розкладають на столі, усі 

учасники за малюнками намагаються відгадати власника та розповісти, якої 

вони думки про цю людину. 

Гра „Опиши предмет” 

Педагог на стіл кладе будь-який предмет, наприклад, шапку. 

Завдання: протягом п’яти хвилин написати про цей предмет усе, що 

спадає на думку (із чого зроблений, його призначення, колір, розмір), 

порівняти його з іншими предметами. 

Усний варіант гри: кожний говорить про предмет по одному реченню, 

але так, щоб утворити зв’язну оповідь. Вправа розвиває уяву, увагу, навчає 

працювати самостійно в умовах обмеженого часу. Після завершення 

виконання завдання відзначають час, витрачений на його виконання, 

оригінальність оповіді. 

Гра „Склади оповідання” 

На столі – предмети, наприклад: ручка, гребінець, волоський горіх, 

газета, капелюх тощо. За обмежену кількість часу діти мають скласти 
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оповідання, героями якого є ці предмети. Робота може бути індивідуальною 

або груповою. Потім зачитують оповідання, аналізують їх з погляду 

оригінальності ідеї, логічності, образності, цілісності, а також з урахуванням 

манери викладання [115]. 

Гра „Навіщо й чому” 

Гру побудовано за принципом „запитання (пропозиція) – відповідь”. 

Учитель запитує (пропонує зробити, сказати), а дитина має дати розгорнуту 

відповідь. 

Запитання на визначення мети. 

– Як ти думаєш, навіщо ти відвідуєш школу? 

– Навіщо потрібний телефон? 

– Для чого людина споживає їжу? 

Запитання на встановлення причини. 

– Чому влітку випадає дощ, а не сніг? 

– Чому риби плавають, птахи – літають, а люди ходять по землі? 

– Чому предмети падають униз, а не вгору? 

Запитання на пропозиції для прийняття рішення та планування 

власних дій. 

– Маринка запізнилась на урок. Що їй потрібно робити? 

– Уяви, що Ти заблукав у лісі. Що робити? Як вчинити найкраще? 

– До Вас завтра прийдуть гості. Перелічіть усе, що Ви повинні зробити. 

Гра „Не пропусти професію” 

Діти стають у коло й уважно слухають слова, які говорить ведучий. 

Щоразу, коли серед слів звучать назви професій, – діти мають підстрибнути 

на місці. 

Варіанти слів: лампа, водій, механік, липа, сталевар, яблуко, ябеда, 

архітектор, олівець, будівельник, гроза, обруч, столяр, папуга, пекар, аркуш, 

екскурсовод, учитель, сіно, терпіння, кондитер, окуляри, річка, продавець, 

зошит, перукар, фантазія, тракторист, ветеринар, ложка, пташка, лікар, 

вогонь, бабка, кулемет, чайник, фотограф, метелик, музикант, пиріг, артист, 
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свічка, газета, контролер, жарт, геолог, ковзани, водолаз, океан, президент, 

посмішка, глина, компас, агроном, пам’ять, вальс, модельєр, брехун, льотчик, 

книга, міліціонер [172]. 

Після проведення комплексу ігор на уроках ми можемо стверджувати, 

що використання ігор в освітньому процесі дає можливість учителю вийти на 

новий, творчий рівень взаємодії з учнями молодших класів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів. Ігрові технології навчання ефективно поєднують 

застосування навчального матеріалу та змісту освіти, допомагають досягти 

необхідного результату.  

У ході нашого дослідження ми проводили тренінг „Дружні стосунки” 

для розкриття значення дружби в житті кожної дитини, формування 

ціннісного ставлення до своїх друзів, уміння знаходити спільну мову з 

новими друзями. 

Отже, проходження програми тренінгу „Дружні стосунки” розвиває в 

учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів уміння спілкуватися 

в колективі, підтримувати товариські стосунки, виховувати тактовне 

ставлення до людей, доброзичливість. 

Тренінгова програма складається з трьох блоків, теоретичної та 

практичної частини, які в сукупності спрямовані на засвоєння учнями правил 

товаришування, розуміння один одного, розвиток мовлення, уваги, вміння 

складати план дій, аналізувати думки та вчинки.  

Тренінг „Дружні стосунки” 

Мета: довести до дитини важливість слів „дружба”, „товариш”, „друг”; 

учити розуміти один одного, аналізувати думки, вчинки своїх друзів; 

формувати доброзичливе ставлення до друзів; виховувати товариські, 

доброзичливі стосунки з однокласниками. 

 

Обладнання: плакат „Наші очікування”, правила роботи в групах, 

квіточки, малюнок сонечка, малюнок дерева, конверти, торбинка. 
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Хід уроку-тренінгу: 

І. Вступ (10 хв) 

1. Привітання. Знайомство 

Учасники стоять у колі й вітаються в такий спосіб: „Мене звати.....Мені 

подобається, коли мене називають... ”. 

 

2. Повторення правил роботи 

– Для успішної роботи на сьогоднішньому занятті нам теж необхідно 

повторити правила – правила, яких ми з вами будемо дотримуватися. 

Запропонуйте, будь ласка, правила, які, на вашу думку, найбільш потрібні 

нам сьогодні. 

– Говорити по черзі. 

– Не перебивати. 

– Не критикувати. 

– Дотримуватися правила „піднятої” руки. 

– Поважати думку іншого. 

– Бути активними. 

– Приймаємо такі правила. Дякую. 

 

3. Очікування 

– Діти, зараз я роздам вам квіточки. 

– Скажіть, що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття і прикріпіть квіточки 

на галявині внизу. 

– Якщо очікування справдяться, то в кінці заняття ми сплетемо віночок 

дружби із цих квіточок. 

 

II. Основна частина 

Теоретичний блок 

1. Вправа „Мозковий штурм” (3 хв) 

– У вас є друзі: хлопчики чи дівчатка? 
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– Як ви вважаєте, наш клас дружний чи ні? 

– Чи потрібно взагалі мати друзів? 

– З ким ви більше граєтеся й чому? 

– Чи можна допустити таке, що дівчинка любить гратися машинкою, а 

хлопчик – лялькою? 

– А скільки може бути друзів в однієї людини? 

 

2. Інформаційне повідомлення (10 хв) 

– Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільших багатств, що може 

мати людина, – про дружбу. Дружба – стосунки між людьми, засновані на 

довірі, взаємних симпатіях, загальних інтересах і захопленнях. Справжня 

дружба об’єднує тільки тих людей, які здатні пробачити і зрозуміти недоліки 

інших. Дружба – це коли люди хочуть бути разом, коли вони цікавлять один 

одного, довіряють один одному. Друзів пов’язує велика повага та 

взаємодопомога. Отже, дружба повинна бути міцною, що її ніхто не зміг 

зламати. Але вона не може бути міцною, якщо в ній немає місця чесності та 

взаємоповазі. 

 

Діти. Ми хочемо відповісти словами вірша Л. Левицької „Дружба”. 

Є чарівне слово „дружба” – 

Знаємо ми це усі. 

Дружать ноти зі словами – 

І складаються пісні. 

Дружбу треба поважати, 

Дружбу треба берегти. 

Дружать в школі всі малята. 

Подружились я і ти. 

Дружать квіточка і бджілка. 

 

Дружать море й кораблі. 
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Дружать в небі місяць, зірка, 

Пори року на землі. 

Дружить поле з колосками, 

Дружать літо і тепло. 

Дружить осінь із дощами. 

Дружать щастя і добро. 

 

– Учитель. Отже, без дружби не може жити ніхто, навіть сонечко. І 

тому, шукаючи друзів у нашому класі, воно торкається кожного своїми 

ніжними промінчиками й дарує нам радість, турботу, тепло, добро й усмішку 

(ці слова записані на промінчиках сонця, прикріпленого на дошці). А 

оскільки сонечко дарує нам усе найкраще, що є в нього, то чи можемо ми 

сказати, що воно дарує нам дружбу? 

 

Практичний блок 

3. „Асоціативний кущ” (5 хв) 

Робота в групах. Об’єднання по групах (за кольорами світлофора). 

Ви бували у великому місті? Бачили, мабуть, який там рух автівок. А вам 

потрібно перейти дорогу. Але є друг, який нам допомагає впоратися з цим. 

Цей друг – світлофор. Зараз ми об’єднаємося за кольорами світлофора. 

 

а) Завдання для груп 

– Діти, а яким, на вашу думку, повинен бути справжній друг? (Кожна група 

пише на своєму аркуші). 

Друг – доброзичливий, вірний, справедливий, добрий, щирий, чесний, 

чуйний, тактовний. 

 

б) Презентація 

Кожен з вас хоче мати друга, хоче для когось бути вірним другом, хоче 

набути тих якостей, які допомагали б дружити. 
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4. Вправа „Обери позицію” (об’єднання в групи: знайомий, приятель, 

товариш, друг) (5 хв) 

– Повідомлення вчителя про те, хто такий знайомий, приятель, товариш, 

друг. 

– Проаналізуйте такі ситуації (Кожна група отримує завдання). 

– Друг забув привітати тебе з днем народження. 

– У твого друга з’явився новий друг, але і з тобою він продовжує дружити. 

– Друг просить у вас списати домашнє завдання. 

– Дівчинка дружить із хлопчиком, у класі їх починають дражнити. 

 

5. Презентація груп 

6. Рухавка „Тостери-грінки” (5хв) 

Учасники об’єднуються в трійки. Двоє беруться за руки і стають тостером. 

Один заходить у середину. Він – грінка. За командою „тостер” тостери 

міняються місцями. За командою „грінка” грінки міняються місцями. За 

командою „грінка готова” грінки підстрибують на місці. 

 

7. Гра „Добре – погано” (3 хв) 

(об’єднання в групи: зима, весна , осінь, літо) 

– Які пори року ви знаєте? Правильно, їх чотири, і усі вони між собою 

дружать. 

Ось за цим принципом ми об’єднаємося зараз з вами у групи. 

Завдання для груп 

– Розкладіть слова з конвертів на дві купки: на одну – слова, що є 

позитивними рисами характеру, хорошими вчинками, а на іншу – ті, що є 

негативними рисами характеру чи поганими вчинками. Слова з позитивними 

рисами характеру прикріпіть на дереві. 

У конвертах знаходяться такі слова: доброта, радість, ненависть, 

турбота, злість, ворожість, співчуття, милосердя, гордість, чуйність, 

допомога, підтримка, зрадливість, самолюбство, тактовність, увічливість, 
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заздрість, довіра, підлість, жадібність, повага, байдужість, справедливість, 

взаєморозуміння, вірність, людяність. 

– Усі погані риси характеру, вчинки скиньте в торбинку, зав’яжемо її і 

забудемо про них. А добрі нехай залишаються на волі, ховати їх не будемо, 

нехай вони живуть серед нас і зміцнюють нашу дружбу. 

 

8. Гра „Добрі слова” (3 хв). Робота в парах 

„Добре слово і кішечці приємне”, – усі чули таке прислів’я. А чи знаєте ви 

добрі слова?! У вас на парті лежать ваші долоньки. Ваше завдання: на 

кожному пальчику написати добрі, ввічливі слова про вашого друга. 

Хто бажає зачитати. 

 

9. Вправа „Чого потрібна дружба?” (5 хв) 

У кожного з вас є своє уявлення про дружбу. Зараз у вас буде нагода 

перевірити та уточнити свої думки з цього приводу. 

У нас в класі в різних кутках лежать картки з висловлюваннями про 

дружбу. 

Ваше завдання: вибрати той вислів, який найбільше відповідає вашому 

уявленню про дружбу та зупинитися біля цієї картки. 

Яке висловлювання вибрала ваша група. Зачитайте його та поясніть, 

чому саме цей вислів ви обрали. 

Картки 

Друг завжди розуміє мене. 

Друг ніколи не образить мене. 

Друг завжди допоможе. 

Друзі діляться між собою секретами. 

 

Рефлексія 

– Діти, погляньте на свої квіточки, чи здійснилися ваші очікування? 
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– Тоді давайте сплетемо віночок дружби із цих квіточок (Діти,прикріплюючи 

квіточки до дошки, плетуть віночок дружби). 

 

ІІІ. Заключна частина (5 хв) 

1. Підведення підсумків. Вправа „Відкритий мікрофон” 

– Чому треба жити з усіма в мирі та злагоді? 

– Чи було б цікавим шкільне життя, якби в класі навчалися тільки хлопчики 

або тільки дівчатка? 

– У вас є друзі: хлопчики й дівчатка. Які вони? 

 

2. Зворотний зв’язок 

Продовж фразу: „Щоб мати багато друзів, треба ...” 

3. Релаксація 

Вправа „Коло любові” 

А тепер візьміться за руки, подивіться на сусіда справа, на сусіда зліва 

й подаруйте найчарівнішу посмішку. Саме з неї починається дружба. А яким 

буде наш клас? За вашими посмішками сподіваюсь, що дружнім. А ви 

відчуваєте, як у ваших долоньках з’явилося тепло, це маленьке сонечко від 

ваших добрих сердець зігріває їх теплом. У когось ручка була холодною і 

швидко зігрілася від руки сусіда. Ви відчуваєте тепло долонь, радість від 

ваших чарівних посмішок. Ми разом – велике сонечко, воно не спалює, а 

ніжно зігріває наші душі. поблискуючи радісними іскорками у ваших очах. 

Ми єдине ціле. Ми будемо дружити, цінити й поважати один одного, радіти 

за успіхи своїх однокласників, разом будемо переживати і співчувати, разом 

будемо долати невдачі й перепони, допомагаючи один одному. Бо дружба – 

це велика сила. Тільки в єдності нас ніхто не подолає, ми все зможемо, 

всього досягнемо.[245] 

Після проведення тренінгу „Дружні стосунки” ми можемо 

стверджувати, що впроваджена нами соціально-педагогічна умова є дуже 

актуальною та необхідною. Саме тренінг як форма групової роботи в класі 
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забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з 

учителем. Цікавий він ще й тим, що не схожий на класичні уроки. 

Отже, упроваджена нами друга соціально-педагогічна умова 

використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній роботі з 

соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів за допомогою ігрових та тренінгових 

технологій сприяла формуванню пізнавальної самостійності учнів, 

підвищенню мотивації до навчання, виробленню вмінь працювати в групі, 

удосконаленню комунікативних навичок, усного мовлення, пам’яті та уваги. 

Упровадження другої умови відбувалося під час уроків з української 

мови та на виховних годинах шляхом реалізації педагогічних технологій: 

ігрових та тренінгових. У межах ігрових технологій апробовано ігри „Моя 

емблема”, „Опиши предмет”, „Склади оповідання”, „Навіщо й чому”, „Не 

пропусти професію”; у межах тренінгових – тренінг „Дружні стосунки” (з 

метою поглибити й розширити поняття в дітей про дружбу, прищепити 

учням повагу до цінностей дружби; навчити сприймати ситуації, аналізувати 

їх та знаходити шляхи виходу; навчити дітей правильно вибирати друзів, 

знайомитися, спілкуватися і товаришувати; сприяти виникненню дружнього 

колективу в класі; виховувати любов, повагу до друзів). 

У рамках реалізації третьої соціально-педагогічної умови ми 

створили гурток „Світ казки”, за допомогою якого вдосконалювались знання 

з усіх напрямів роботи (План роботи гуртка „Світ казки” та приклади занять 

подано в додатку Л). Казкотерапія відрізняється від решти інтерактивних 

методів тим, що психологічна дія відбувається на ціннісному рівні. Тобто, 

взаємодіючи з іншою людиною, ми завжди спираємось на базові життєві 

цінності: Співпрацю, Любов, Віру, Гідність, Спокій, Ентузіазм, Добро тощо. 

Казкові історії, легенди, міфи, притчі дають можливість розповісти про 

цінності у вигляді ненав’язливих цікавих і захоплювальних сюжетів. Тому 

інформація, запропонована в такому вигляді, дуже легко, без опору 

сприймається дітьми [111]. Казки попереджають про наслідки тих чи тих 
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наших вчинків, але не нав’язують життєвих програм. Саме тому ми 

„казкотерапію” виділили як метод і як умову. 

Людство із покоління в покоління, передаючи зміст казок, давало 

відповіді на основні життєво важливі питання, адже історію розвитку 

взаємин між людьми закладено в сюжетах багатьох казок. У казці детально 

викладається певна схема дій, що послідовно виконуються. Це дуже важливо 

для дитини, для того, щоб засвоїти зв’язок між причиною та наслідками. 

Казка в ранньому та дошкільному віці повинна бути наочною. Казкотерапія – 

це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов’язані з реальним 

спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, 

регулювання дитиною власного емоційного стану. 

Казкотерапія сприяє розвитку в молодших школярів: 

• активності; 

• самостійності; 

• емоційності; 

• творчості; 

• зв’язного мовлення. 

Казка – це образне зображення життєвих реалій. Дії, що відбуваються в 

казках, можуть трапитись і в реальному житті, але не в буквальному 

розумінні. За допомогою казкових сюжетів молодші школярі вперше 

опановують основні життєві принципи, можуть порівняти добрі та погані 

вчинки. Діти можуть самостійно вирішувати, хто позитивний герой, а хто – 

негативний. І хоча діти не відразу зможуть це зрозуміти, проте саме за 

допомогою казок вони отримають перші уявлення про це. 

Казкотерапія – це вплив на внутрішній світ дитини. Казкотерапія 

більше зорієнтована на дітей молодшого шкільного віку тому, що вони ще не 

здатні оцінити події, які відбуваються в реальному житті, та проаналізувати 

їх для прийняття самостійних рішень. Під час гри, перевтілюючись у 

казкового героя, малюк може спокійно розповісти про свої почуття, думки. 

Саме під час сеансів казкотерапії діти засвоюють необхідні моделі поведінки, 
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вчаться реагувати на життєві ситуації, підвищують рівень знань про себе й 

інших, бо казки зрозуміліші їм порівняно з поясненнями дорослих [111]. 

Казки сприяють пізнавальному розвитку дітей, виховують моральні 

почуття, впливають на уявлення особистості дитини, спрямовуючи розвиток 

бажань і вчинків. Казки спираються на те найкраще, що вже є в кожної 

дитини. Кожна дитина саме з казок дізнається, що добро майже завжди 

перемагає зло й негативні герої будуть покарані за свої вчинки. 

Казкотерапія – це не один окремий сеанс, а клопітка робота з певною 

метою. Вони дають кожній людині, а особливо дитині молодшого шкільного 

віку, те, що необхідно: свободу думок, бажань, дій, почуттів. Казки 

допомагають дітям подолати страх, невпевненість, допомагають фантазувати, 

приймати нестандартні рішення та розуміти, що всього можна досягти, якщо 

є бажання. 

Отже, перший принцип казкотерапії – донести до свідомості дитини 

інформацію про базові життєві цінності в доступному, ненав’язливому, 

цікавому для неї вигляді. 

Другий принцип казкотерапії – принцип Життєвої Сили, що є 

необхідною умовою для позитивних змін. На підставі другого принципу 

вихователь і психолог роблять усе можливе, щоб дитина вчилася знаходити і 

відновлювати власну Життєву Силу. Казки, які ми складаємо або добираємо, 

обов’язково зміцнюють віру дитини у власні сили, несуть позитивну життєву 

програму. 

Третій принцип – принцип багатогранності, що розглядає будь-яку 

життєву ситуацію і казкову історію як кристал із безліччю граней або пиріг із 

безліччю шарів. Бачення цього дає можливість розширюватись світогляду 

дитини. 

Четвертий принцип – зв’язок між реальностями, де, пізнаючи психічну 

реальність дитини, психолог допомагає їй взаємодіяти в соціальній 

реальності. 
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Казки мають вагоме значення у вихованні та розвитку дітей, 

виконуючи різні функції: 

• діагностичну; 

• прогностичну; 

• виховну; 

• коригувальну. 

Залежно від того результату, який необхідно отримати, ставиться певна 

мета й уже після цього добираються казки, основні функції яких могли б 

допомогти з реалізації мети. 

Діагностична функція відіграє важливу роль на первинному етапі 

казкотерапії. Вона дозволяє визначити стан дитини й поставити основну мету 

для подальшої роботи. 

Прогностична функція казок полягає в тому, що ми можемо побачити 

не тільки сьогодення людини, але й заглянути в її майбутнє. Цієї мети ми 

можемо досягти, аналізуючи казки разом із дитиною, даючи відповіді на її 

запитання. У кінцевому результаті завдяки цій функції нам відкриються 

особливості поведінки дитини, бачення нею навколишнього світу і стратегії 

своєї подальшої поведінки [111]. 

Виховна функція допомагає нам за допомогою простих сюжетів і 

яскравих, барвистих образів навчити дитину простих істин, виховати в ній 

якості та властивості особистості, що потрібні їй у певний момент для 

розв’язання ситуації, що склалася, і знадобляться в подальшому житті, 

наприклад, подивимося фрагмент заняття з казкотерапії, який має за мету 

розвиток комунікації в дітей (тема заняття: „Спокій і самоконтроль”. 

Мета: розвиток комунікації відчуттів. Вербалізація особистих відчуттів (див. 

додаток К, заняття 4). 

Коригувальна функція є тим кінцевим результатом, який ми хочемо 

отримати наприкінці казкотерапії. Вона полягає в заміні „небажаної” 

поведінки на необхідну. Саме за допомогою корекції в стані та поведінці 

дитини спостерігаються зміни на краще. 
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Центральний момент казкотерапії – добровільність участі дітей. Тому 

важливою є мотивація-учасників, необхідно знайти адекватний спосіб 

залучення дітей до казкотерапії. В одному випадку це може бути образний 

текст, частушки, небилиці; в іншому – розглядання ілюстрацій, відгадування 

загадок про казкових героїв. Необхідно, щоб кожна дитина могла відчути 

уважне ставлення з боку дорослого. 

Не всі діти відразу розпочинають брати участь у грі. Деякі з них 

спочатку хочуть поспостерігати з боку за тим, що відбувається, і лише 

згодом у них виникає бажання самим брати участь у цікавому видовищі. 

З урахуванням індивідуальних особливостей дітей слід починати 

казкотерапію з тими, хто швидше відгукується на запрошення дорослого; при 

цьому доцільно додатково мотивувати на залучення до гри решти дітей. Від 

ступеня психологічного комфорту учасників безпосередньо залежать їхня 

активність, глибина емоційної активності. 

До проведення казкотерапії діти знайомляться з казкою. Це потрібно 

для отримання цілісного уявлення від її тексту. Крім того, при повторній 

зустрічі з казкою дітям буде легко зосередитися на образній лексиці, що 

характеризує зовнішній вигляд героя, виразно відобразити в міміці, русі 

емоційний стан персонажа. 

Необхідно надавати не менше уваги руховій активності дітей. 

Стомленість після багаторазового виконання психогімнастичних етюдів 

призводить до мимовільного розслаблення організму і, отже, позбавлення 

емоційного напруження. Лише незначну частину часу діти розташовуються 

на стільцях, коли: 

• дорослий розповідає казку; 

• вони фантазують за музичною композицією; 

• вони перебувають у ролі глядачів у грі-драматизації за окремими 

епізодами казки. 

В іграх заохочуються самостійні висловлювання дітей щодо сюжету 

казки, дій однолітків, власних переживань. Після завершення казкотерапії 
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обговорення не зав’язується саме по собі, дорослий повинен розпитати дітей 

про те, які ігри та вправи сподобалися, запам’яталися, ролі яких казкових 

героїв хотілося б виконати повторно. Якщо дитині важко сформулювати 

зв’язну розповідь по пам’яті, їй пропонується переглянути відеозапис 

окремих ігор казкотерапії [212]. Думка дітей обов’язково враховується. Як 

приклад можна навести фрагмент заняття „Багато що здається страшним у 

житті – зовсім не є таким”, метою якого є подолання тривожності, 

невпевненості в собі, недовіри (див. додаток К, заняття 2). 

Між сеансами казкотерапії слід звертати увагу на поведінкові реакції, 

емоції дітей. Замкнутим малюкам доцільно розподіляти ролі героїв із 

сильними рисами вдачі (веселий зайчик, сильний ведмедик, смілива білочка). 

Діти, які схильні до впертості, капризів, у казкотерапії зображають негативні 

риси характеру, коментують, складають історії про таких персонажів. Згодом 

можна помітити позитивні зміни, покращення настрою, розвиток емоційної 

стійкості та зв’язного мовлення кожної дитини. 

Казкотерапія проводиться в підгрупах. Склад кожної з них не повинен 

перевищувати 12 дітей. Оптимальна кількість учасників – 8 – 10 дітей. Як 

свідчить практика, саме в цьому діапазоні ефекти групової казкотерапії 

можуть виявлятися особливо яскраво [212]. 

Участь в іграх дітей із різними рисами вдачі, рівнем розвитку 

спрямовує проведення казкотерапії у рівному тоні. Разом із тим у групі не 

повинно бути більше однієї гіперактивної, дратівливої, схильної до рухового 

неспокою дитини. 

Бажано, щоб до складу кожної підгрупи входили діти, здатні ефективно 

встановлювати контакти з іншими, правильно розрізняти їхні емоційні стани, 

а також такі, які вміють передати характер казкового героя в русі, міміці та 

мовленні. Такі діти не тільки можуть захопити інших власним артистизмом, 

але й разом із дорослим надають допомогу одноліткам, які зазнають 

труднощів у вираженні міміки, рухів; передають іншим дітям свої 

комунікативні вміння на підсвідомому рівні. 
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Найзручніше місце для проведення казкотерапії – окреме, невелике за 

розмірами, добре освітлене приміщення (кімната казки, психологічного 

розвантаження). 

Кімната повинна бути по можливості звільнена від зайвих меблів, 

знадобляться лише стільчики для групи дітей і стілець для ведучого, м’який 

килим у центрі кімнати, підставка для програвача або музичного центру. Не 

повинно бути зайвих предметів, атрибутів, що відволікають увагу дітей. 

Бажано, щоб кімната знаходилася подалі від музичної та фізкультурної 

зали, а також приміщень господарського й побутового обслуговування, що 

дасть можливість працювати з дітьми в зручних умовах. 

Казкотерапію досить проводити один раз на тиждень. У молодших 

класах тривалість сеансу казкотерапії може досягати 25 – 30 хвилин. 

Регулярність проведення сприяє зміцненню позитивного ефекту в 

розвитку особистості та мовлення дитини. Слід також ураховувати, що дітям 

подобаються повторення. Тому доцільно іноді повторювати сеанси 

казкотерапії, особливо зі спрямованістю на розпізнавання емоцій. Необхідно 

використовувати переважно творчі ігри з елементами пошуку, вибору 

найвідповіднішого варіанта розв’язання проблеми (покажи героя, відгадай за 

рухом, ритмом, музикою його настрій, придумай кінцівку казки тощо). Після 

деякої паузи навіть малоактивні діти із задоволенням добре виконують 

знайомі завдання.[212]. 

В окремих випадках тимчасові межі проведення казкотерапії можуть 

змінюватися, і це не повинно непокоїти ведучого. У тих випадках, коли гра 

емоційно захоплює дітей, дорослий повинен надати можливість 

задовольнити їхнє прагнення до активності. Можна відвести більше часу на 

вправу для розслаблення під музику. 

Якщо в дітей виникає відчуття втоми, дорослому слід припинити 

проведення казкотерапії, перевівши увагу дітей на інший вид діяльності: 

виліпити з пластиліну фігурки героїв, зробити малюнки до найяскравіших 

епізодів казки, погратися [212]. 
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Ми проводили заняття з казкотерапії, спираючись на досвід  

Н. Сальникової [211]. Заняття проводили циклами: „Осінь”, „Зима”, „Літо”, 

„Весна”. Казковий герой – Срібний Заєць – об’єднує всі цикли. Програма та 

фрагменти занять дивись у додатку К. 

Загалом у межах третьої умови нами було реалізовано комплекс казок 

відповідно до класифікації Т. Зінкевич-Євстигнєєвої: 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 („Дванадцять місяців”, „Вовк і семеро козенят”, „Червона 

Шапочка”), медитативні („Снігова Королева”, „Квітка-семибарвиця”, 

„Чарівник”). 

Отже, нами визначенo сoцiальнo-педагoгiчнi умoви забезпечення 

соціальної адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв 

та пoданo змiст експериментальнoї прoграми щoдo впрoвадження визначених 

умoв у практику сoцiальнo-педагoгiчнoї рoбoти загальнooсвiтнiх шкiл-

iнтернатiв. 

Першoю умoвoю визначенo мoдернiзацiю змiсту сoцiальнo-вихoвнoї 

рoбoти з соціальної адаптації учнiв молодших класiв. Прoцес мoдернiзацiї ми 

тлумачили як oсучаснення, тoбтo змiни, щo передбачають запрoвадження в 

суспiльствo oзнак сучаснoстi. Змiст сoцiальнo-вихoвнoї рoбoти в межах 

нашoгo дoслiдження зoрiєнтoванo на вiдпoвiднiсть пoтребам рoзвитку та 

фoрмування життєвих кoмпетентнoстей. 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 й, насамперед, – 

життєвими прагненнями та oрiєнтирами.  

Визначено базові напрями соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Аналіз теоретичних положень соціальної 
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адаптованості як системи обґрунтованості знань особистості, предметної 

орієнтованості та здатності до вирішення проблем дозволив нам визначити 

такі напрями розвитку соціальної адаптації до самостійного життя учня 

молодших класів загальноосвітньої школи-інтернату: соціально-побутовий, 

соціально-трудовий, соціально-культурний, соціально-економічний, 

соціально-правовий. У рамках реалізації першої соціально-педагогічної 

умови вважаємо за необхідне виокремити, що виділені у виховній програмі 

„Школи самостійного життя” розділи взаємозумовлюють один одного і є 

взаємопроникаючими. 

Другою педагогічною умовою є інтерактивнi технoлoгiї соціальної 

адаптації учнiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, які визначенo як 

сукупнiсть дiй, oперацiй, щo забезпечують залучення учнiв дo сoцiальнo-

педагoгiчнoї рoботи завдяки дoбoру та 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 й cпiвpoбiтництвa, 

принцип aктивнo-poльoвoї (iгpoвoї) та тpeнiнгoвoї oрганiзацiї дiяльнoстi. 

Oкресленo мoжливoстi iнтерактивних фoрм і метoдiв рoбoти, якi булo 

застoсoванo пiд час експериментальнoї прoграми з фoрмування життєвoї 

кoмпетентнoстi учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкіл-iнтернатiв, а 

саме: рoльoвих iгoр, твoрчих захистiв, кoнкурсiв та турнiрiв. Під час 

реалізації другої умови відбувалося формування всіх складників особистості 

молодшого школяра – когнітивного, емоційно-ціннісного, поведінкового – 

при провідній ролі когнітивного й емоційно-ціннісного. 

Здiйснений oпис автoрськoї експериментальнoї прoграми соціальної 

адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв до 

самостійного життя та визначення шляхiв реалiзацiї пoданих сoцiальнo-

педагoгiчних умoв надав змогу сфoрмулювати та oписати перебiг і етапи 

експериментальнoї рoбoти. 
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Третьoю сoцiальнo-педагoгiчнoю умoвoю було визначено застосування 

казкотерапії як провідного методу соціально-педагогічної роботи з учнями 

молодших класів за цим напрямом.  

Було доведено, що казкотерапія – це метод, який використовує казкову 

форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення 

свідомості, удосконалення взаємодії з навколишнім світом. У казкотерапії 

можуть виявитися потенційні риси особистості, щось нереалізоване; може 

матеріалізуватися мрія; а найважливіше – виникає відчуття захищеності та 

смак таємниці. Казкотерапія сприяє формуванню зв’язку між казковими 

подіями та поведінкою в реальному житті, перенесенню казкових смислів у 

реальність. Казки є важливим психотерапевтичним засобом, який допомагає 

впорядкувати внутрішній світ дітей. Тому під час реалізації цієї умови 

переважно формувався емоційно-ціннісний компонент адаптованої 

особистості молодшого школяра. 

Отже, у цьому підрозділі описано хід і проміжні результати 

формувального етапу експериментальної діяльності з соціальної адаптації 

молодших школярів до самостійного життя в умовах інтернатних закладів. 

Наступним кроком буде експериментальна перевірка ефективності 

розроблених і впроваджених нами соціально-педагогічних умов. 

 

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Визначення та опис етапів експериментальної роботи з упровадження 

соціально-педагогічних умов соціальної адаптації до самостійного життя 

учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів дали нам змогу 

перейти до оцінки рівня соціальної адаптації до самостійного життя у 

вихованців інтернатних закладів на останньому, контрольному, етапі 

експерименту. Про ефективність умов буде свідчити позитивна динаміка 

рівня соціальної адаптованості молодших школярів порівняно з рівнем, 

визначеним на констатувальному етапі. 
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Нами було запропоновано та впроваджено авторську методику 

педагогічного оцінювання рівня соціальної адаптації до самостійного життя 

учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (див. п. 1.3). 

Оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів до самостійного життя пов’язана з вибором критеріїв і 

показників якості виконання соціальних вимог, які висуваються до 

вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Результати первинної діагностики на констатувальному етапі 

експерименту за критеріями, визначеними в п. 1.3, подано в табл. 2.2 – 2.6. та 

на рис.2.2-2.6. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

соціально-побутовим напрямом на констатувальному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.2 та рис.2.2.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 

14,4%,за характерологічним близько-10,7%, за поведінковим-10,7%.   

- середня оцінка рівня соціальної адаптації у контрольній групі за 

когнітивним критерієм  становить близько 14,3%, а за характерологічним – 

близько 19%, за поведінковим-18,3%. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

соціально-трудовим напрямом на констатувальному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.3 та рис. 2.3.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 

13,4%,за характерологічним близько-19%, за поведінковим-12%.   

- середня оцінка рівня соціальної адаптації у контрольній групі за 

когнітивним критерієм  становить близько 15,1%, а за характерологічним – 

близько 19,1%, за поведінковим-11,1%. 
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Таблиця 2.2 

Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів інтернатних закладів із соціально-побутового напряму до 

експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когнітивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро--     

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

13,4 17,9 10,3 13,1 18,1 10,1 

 

Вихователь 

 

 

13,5 17,5 10,6 14 18,4 10,5 

 

Учень 

 

 

16,3 20,9 11,3 15,9 18,6 11,5 

 

 

 

 

Рис.2.2. Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-побутового напряму 

до експерименту 
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Таблиця 2.3 

Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів інтернатних закладів із соціально-трудового напряму до 

експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро--     

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

12,3 18,2 11,6 12,1 17,9 9,9 

 

Вихователь 

 

 

12,5 

 
17,9 12,1 13,3 18,2 11,6 

 

Учень 

 

 

15,3 20,9 12,5 19,9 21,3 11,9 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-трудового напряму  

до експерименту 
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Результати оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

соціально-культурним напрямом на констатувальному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.4 та рис.2.4.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 

12,7%,за характерологічним близько-17,4%, за поведінковим-12%.   

- середня оцінка рівня соціальної адаптації у контрольній групі за 

когнітивним критерієм  становить близько 13,2%, а за характерологічним – 

близько 17%, за поведінковим-10,9%. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

соціально-економічним напрямом на констатувальному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.5 та рис.2.5.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 

14,1%,за характерологічним близько-18,3%, за поведінковим-9,9%.   

- середня оцінка рівня соціальної адаптації у контрольній групі за 

когнітивним критерієм  становить близько 15,2%, а за характерологічним – 

близько 19,2%, за поведінковим-9,7%. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації в молодших школярів за 

соціально-правовим напрямом на констатувальному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.6 та рис. 2.6) і говорять про те, що:  

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 

12,1%,за характерологічним близько-13,3%, за поведінковим-10,5%.   

- середня оцінка рівня соціальної адаптації у контрольній групі за 

когнітивним критерієм  становить близько 12,7%, а за характерологічним – 

близько 13,9%, за поведінковим-19,1%. 
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Таблиця 2.4 

Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів інтернатних закладів із соціально-культурного напряму до 

експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро

- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

11,8 15,9 11,9 12,0 15,5 10,4 

 

Вихователь 

 

 

12,0 16,5 12,0 11,7 16,0 11,0 

 

Учень 

 

 

14,3 19,9 12,3 15,9 18,6 11,4 

 

 

 

Рис.2.4. Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-культурного 

напряму до експерименту 
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Таблиця 2.5 

Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів інтернатних закладів із соціально-економічного напряму до 

експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

13,3 17,4 9,7 12,8 17,9 9,1 

 

Вихователь 

 

 

13,5 16,9 9,9 12,9 18,2 9,7 

 

Учень 

 

 

15,7 20,6 10,2 19,9 21,7 10,5 

 

 

 

Рис.2.5. Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-економічного 

напряму до експерименту 
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Таблиця 2.6 

Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів інтернатних закладів із соціально-правового напряму до 

експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

10,3 11,4 10,3 10,8 12,2 9,8 

 

Виховател

ь 

 

 

10,5 11,9 10,5 11,5 11,7 9,6 

 

Учень 

 

 

15,7 16,6 10,8 15,9 17,7 11,0 

 

 

 

 

Рис.2.6. Рівень соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-правового напряму 

до експерименту 
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Отже, розподіл груп на ЕГ та КГ виявився рівнозначним за рівнем 

адаптації молодших школярів. 

Дослідження статистичних показників щодо учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, особисті документи, навчальні та виховні 

програми, бесіди з учнями молодших класів, письмове опитування учнів та 

педагогів довели, що рівень соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів дуже низький. Це дає змогу стверджувати, 

що питання підвищення рівня соціальної адаптації учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів є дуже актуальним. 

Наступним етапом експериментального дослідження було проведення 

занять в експериментальних групах у „Школі самостійного життя”, гуртку 

„Світ казки”, застосовуючи інтерактивні методи, що докладно описано нами 

в п. 2.2. 

Після завершення формувального етапу експериментальної роботи за 

всіма напрямами дослідження з учасниками експериментальних та 

контрольних груп було проведено письмове опитування за тією ж формою 

опитування, що й на констатувальному етапі дослідження. 

Результати контрольного етапу експерименту (підсумкового 

оцінювання) рівня соціальної адаптації за всіма напрямами і критеріями 

подано в табл. 2.7 – 2.11. та рис.2.7-2.11. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

соціально-побутовим напрямом на контрольному етапі експерименту подано 

в таблиці (див. табл. 2.7. та рис.2.7.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 32%,за 

характерологічним близько-35%, за поведінковим-29%.   

- середня оцінка рівня соціальної адаптації у контрольній групі за 

когнітивним критерієм  становить близько 15,5%, а за характерологічним – 

близько 19%, за поведінковим-15,1%. 
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Таблиця 2.7 

Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-побутового напряму 

після експерименту  

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

31,1 33,7 27,6 15,1 19,1 12,1 

 

Вихователь 

 

 

29,7 30,5 28,1 14,9 18,5 19,2 

 

Учень 

 

 

36,3 40,9 31,3 16,4 19 14,1 

 

 

 

 

Рис.2.7. Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-побутового напряму 

після експерименту 
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Таблиця 2.8 

Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-трудового напряму 

після експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

27,3 35,2 37,2 13,1 19,1 12,6 

 

Вихователь 

 

 

27,5 37,7 38,4 13 18,5 13,8 

 

Учень 

 

 

35,3 40,9 41,1 19,1 21,9 20,9 

 

 

 

 

Рис.2.8. Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-трудового напряму 

після експерименту 
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Результати оцінки рівня соціальної адаптації в молодших школярів за 

соціально-трудовим напрямом на контрольному етапі експерименту подано в 

таблиці (див. табл. 2.8. та рис.2.8.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів 

за когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 30%, 

за характерологічним – близько 37,7%, а за поведінковим-38,9%. 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів 

за когнітивним критерієм у контрольній групі становить близько 19,5%, за 

характерологічним – близько 19,8%, а за поведінковим-15,7%. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації в молодших школярів за 

соціально-культурним напрямом на контрольному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.9. та рис.2.9.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 28,6%, 

за характерологічним – близько 34%, а за поведінковим-53,1%. 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у контрольній групі становить близько 13,9%, за 

характерологічним – близько 17,3%, а за поведінковим-17,3%. 

Таблиця 2.9 

Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-культурного 

напряму після експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Учитель 25,8 29,9 30,6 13,5 16,1 15,7 

Вихователь 26 30,9 31,4 12,4 16,9 16,9 

Учень 34,1 41,2 35,5 15,9 18,9 19,3 
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Рис.2.9. Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-культурного 

напряму після експерименту 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації в молодших школярів за 

соціально-економічним напрямом на контрольному етапі експерименту 

подано в таблиці (див. табл. 2.10. та рис.2.10.) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів 

за когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 

32,9%, за характерологічним – близько 38%, а за поведінковим-36,9%. 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів 

за когнітивним критерієм у контрольній групі становить близько 15,5%, за 

характерологічним – близько 19,6%, а за поведінковим-15,3%. 

Результати оцінки рівня соціальної адаптації в молодших школярів за 

соціально-трудовим напрямом на контрольному етапі експерименту подано в 

таблиці (див. табл. 2.11 та рис.2.11) і говорять про те, що: 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі становить близько 34,3%, 

за характерологічним – близько 35,8%, а за поведінковим-33,6%. 

- середня оцінка рівня соціальної адаптації молодших школярів за 

когнітивним критерієм у контрольній групі становить близько 10,5%, за 

характерологічним – близько 14,3%, а за поведінковим-13,3%. 
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Таблиця 2.10 

Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-економічного 

напряму після експерименту 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

33,5 37,2 35,8 13,1 18,1 12,8 

 

Вихователь 

 

 

29,7 38,1 36,1 13,1 18,2 13,9 

 

Учень 

 

 

35,7 40,4 38,9 20,3 22,5 19,1 

 

 

 

 

Рис.2.10. Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя 

учнів молодших класів інтернатних закладів із соціально-економічного 

напряму після експерименту 
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Таблиця 2.11 

Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів інтернатних закладів із соціально-правового напряму 

після експерименту 

 

Група 

 

Експерементальна група, у % Контрольна група, у % 

Критерії Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро- 

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

Когні- 

тивний 

(З) 

Характеро-

логічний 

(У) 

Поведін- 

ковий 

(З+У) 

 

Учитель 

 

 

29,9 30,5 31,4 11,7 13,1 11,3 

 

Вихователь 

 

 

30,0 31,3 33,6 11,9 12,2 12,9 

 

Учень 

 

 

43,2 45,7 35,8 16,1 17,7 15,9 

 

 

 

Рис.2.11. Динаміка рівня соціальної адаптації до самостійного життя 

учнів молодших класів інтернатних закладів із соціально-правового 

напряму після експерименту 
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З метoю визначення статистичнoї значущoстi рiзницi в змiнах рiвнiв 

соціальної адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв 

прoведенo кiлькiсний аналiз oдержаних результатiв за критерієм Пірсона (
2
).  

Для всіх п’яти напрямів нульова гіпотеза Н0 (різниця між групами 

відсутня за визначеними показниками) буде мати вигляд 
ii EK ppH :0 , а 

альтернативна гіпотеза – H1 (буде вказувати на наявність статистично 

значимої різниці між рівнями за визначеними показниками в контрольній та 

експериментальній групі) і матиме вигляд 
ii Ek ppH :1 .  

Для перевірки нульової гіпотези за допомогою критерію χ
2
 (хі-квадрат) 

здійснюється розрахунок статистики критерію (відповідно до 

експериментальних даних, отриманих під час спостереження) .спостT   за 

формулою:  

 

 

де n1 та n2 – обсяг вибірок (кількість респондентів у контрольній та 

експериментальній групах); Q1i – кількість студентів контрольної групи, які 

потрапили до i-ої категорії (i = 1 – соціально-побутовий, i = 2 – 

соціальнотрудовий, i = 3 – соціально-культурний, i = 4 – соціально-

економічний, i = 5 – соціально-правовий); Q2i – кількість студентів 

експериментальної групи, які потрапили до і-ої категорії; С – максимальна 

кількість категорій (кількість рівнів при оцінюванні показника підготовки). 

Для того щоб встановити критичне значення χ
2
, необхідно визначити 

число ступенів свободи v. Число ступенів свободи при порівнянні двох 

емпіричних розподілів визначається за формулою:  

v = (k − 1) (c − 1) 

де с ‒  кількість розподілів, що порівнюються;  

k ‒  кількість розрядів ознаки (у нашому випадку k = 5). 
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У межах прийнятого рівня значимості α = 0,01, тобто з імовірністю 

0,99, для ступенів свободи v = 3 критичне значення статистики критерію 

становитиме Tкрит = 15, 1. 

Правила прийняття рішення має такий вигляд: якщо .критспост ТТ , то 

підтверджується нульова гіпотеза, тобто рівні сформованості показника в 

контрольній та експериментальній групі однакові; якщо .. критспост , то 

актуалізується альтернативна гіпотеза, тобто контрольна та 

експериментальна групи за рівнями сформованості показника є відмінними. 

Виконаємо розрахунки Тспост. до проведення формувального етапу 

експерименту (знання):  
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Виконаємо розрахунки Тспост.. до проведення формувального етапу 

експерименту (уміння):  
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За результатами обчислень статистика критерію  Тспост.. < Ткрит.  

(0,15 < 15,1; 0 < 15,1) підтверджується нульова гіпотеза, тобто з імовірністю 

0,99 можна стверджувати, що показники рівнів в експериментальній і 

контрольній групах не мають суттєвих відмінностей 

Виконаємо розрахунки Тспост. після проведення формувального етапу 

експерименту (знання): 
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Виконаємо розрахунки Тспост.  після проведення формувального етапу 

експерименту (уміння): 
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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 відмінним від рівня в контрольній групі. Отже, 

аналіз середніх даних експериментальної групи говорить про те, що 

соціальна адаптація до самостійного життя в учнів молодших класів у цій 

групі значно зросла за всіма критеріями. Це показано в табл. 2.12, 2.13. та 

рис .2.12, 2.13. А також у таблиці 2.14 де узагальнені результати 

експериментальної роботи та подана порівняльна динаміка рівнів 

сформованості критеріїв соціальної адаптації молодших школярів до 

самостійного життя на підсумковому етапі дослідження (%). 

Відповідно таблиці 2.14 на підсумковому етапі дослідження було 

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, поряд з репродуктивними діями  

можуть пояснити й навести свої приклади та рішення будь якої ситуації, 

мають потреби в успішній реалізації своїх знань та здібностей. 
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Таблиця 2.12  

Середні показники рівнів знань соціальної адаптації до самостійного 

життя учнів молодших класів інтернатних закладів 

Напрями ЕГ, % КГ, % 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

соціально-

побутовий 

14,4 32,4 14,3 15,5 

соціально-трудовий 13,4 30,0 15,1 15,1 

соціально-

культурний 

12,7 34,0 14,0 17,3 

соціально-

економічний 

14,2 38,6 15,2 19,6 

соціально-правовий 12,2 35,8 12,7 14,3 

 

 

Рис.2.12. Середні показники рівнів знань соціальної адаптації до 

самостійного життя учнів молодших класів інтернатних закладів 
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Таблиця 2.13 

Середні показники рівнів умінь соціальної адаптації до самостійного 

життя учнів молодших класів інтернатних закладів 

Напрями ЕГ, % КГ, % 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

соціально-побутовий 18,8 35,0 18,4 18,9 

соціально-трудовий 19,0 37,9 19,1 19,8 

соціально-культурний 17,4 34,0 17,0 17,3 

соціально-економічний 18,3 38,6 19,3 19,6 

соціально-правовий 13,3 35,8 13,9 14,3 

 

 

Рис. 2.13. Середні показники рівнів умінь соціальної адаптації до 

 самостійного життя учнів молодших класів інтернатних закладів 

 

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, 
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вміють застосовувати свої знання і вміння у практичній діяльності, в 

різноманітних життєвих ситуаціях. 

Темпи сформованості поведінкового критерію характеризується 

збільшенням високого рівня на 10,16 відсотків, середнього – на 9,27% та 

зменшенням низького на15,36%.ці дані свідчать, що молодші школярі ЕГ, на 

відміну від представників КГ, більш схильні до оволодіння елементарними 

вміннями, вміють застосовувати свої знання, вміння , навички  в 

різноманітних життєвих ситуаціях.  

 

Таблиця 2.14 

Узагальнення результатів та динаміка критеріїв соціальної адаптації 

молодших школярів до самостійного життя на підсумковому етапі 

дослідження (%) 

   Рівні 

Критерії 

Низький Середній Високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Когнітивний Первинна  34,2 33,5 36,7 42,2 29,1 24,3 

Підсумкова 19,2 24,1 45, 48,4 35,6 27,5 

Приріст -15 -9,4 +8,5 +6,2 +6,5 +3,2 

Характерологічн

ий 

Первинна  29,5 32,2 47,6 46,5 22,9 21,3 

Підсумкова 17,3 29,1 51,6 48,1 31,1 22,8 

Приріст -12,2 -3,19 +4 +1,6 +8,2 +1, 

Поведінковий Первинна  40,3 40,9 36,8 37,4 22,9 21,7 

Підсумкова 27,8 36,3 44,1 40,3 28,1 23,4 

Приріст -12,5 -4,6 +7,3 +2,6 +5,2 +1,7 

 

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 і високого рівнів. Одержані експериментальним шляхом дані 

засвідчують статистично достовірне підвищення рівня показників за кожним 

із критеріїв у представників ЕГ, на відміну від КГ. Це доводить досить 
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високу ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації 

молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. 

Обґрунтування результатів дослідження доводить, що мету роботи 

досягнуто, завдання реалізовано, а достовірність одержаних даних 

перевірено за допомогою методів математичної статистики. 

Результати експериментальної роботи з упровадження соціально-

педагогічних умов соціальної адаптації молодших школярів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів дають нам змогу зробити такі висновки. 

Самостійне життя особистості зумовлено її різноманітними 

соціальними ролями (громадянин, сім’янин, покупець, клієнт і т. ін.) і 

відповідальністю за організацію свого життя, яке реалізується в готовності 

вирішувати життєві проблеми. 

Збільшення рівня соціальної адаптації молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів вимагає організації цілеспрямованого 

виховного процесу як єдності виховання й навчання. 

Упровадження педагогічних умов у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів забезпечує взаємозв’язок школярів із 

соціумом, який зумовлений сукупністю компонентів життєдіяльності 

особистості (соціально-побутовий, соціально-культурний, соціально-

трудовий, соціально-економічний, соціально-правовий) і змістом 

інтерактивної діяльності в процесі формування соціального досвіду. 

Критеріями оцінки рівня сформованості соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є 

„когнітивний”, „характерологічний”, „поведінковий”, які відображають 

вимоги змістовно-процесуального компонента моделі. 

Після впровадження соціально-педагогічних умов результати оцінки 

рівня соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів у експериментальній групі виявилися 

значно вищими, ніж у контрольній. Це дає можливість зробити висновок про 

ефективність розроблених та впроваджених соціально-педагогічних умов 
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соціальної адаптації до самостійного життя молодших школярів в умовах 

інтернатних закладів. 

Виснoвки дo роздiлу 2 

 

Аналіз психолого-педагогічної літератури та практичної діяльності 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 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 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, відомості про професії, побутові питання, 

власні права й обов’язки тощо); характерологічний (відкритість, 

організованість, наполегливість, толерантність, самоповага, почуття власної 

цінності, самооцінка та ін.); поведінковий (саморегуляція, самоконтроль, 

самовиховання). 

Нами визначено такі соціально-педагогічні умови процесу соціальної 

адаптації молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів: 

1) модернізація змісту соціально-виховної роботи з соціальної адаптації 

до самостійного життя молодших школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

2) використання інтерактивних технологій у соціально-педагогічній 

роботі з соціальної адаптації молодших школярів до самостійного життя 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів; 

3) застосування казкотерапії як провідного методу соціально-

педагогічної роботи з соціальної адаптації до самостійного життя молодших 

школярів загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

У рoздiлi здiйсненo oпис oрганiзацiї експериментальнoї рoбoти з 

соціальної адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв: 

прoаналiзoванo етапи та метoдику прoведення педагoгiчнoгo експерименту з 
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соціальної адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, 

здiйсненo аналiз результатiв експериментальнoї рoбoти з соціальної адаптації 

учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв, виявленo низку 

перспективних напрямiв соціальної адаптації учнiв загальнooсвiтнiх шкiл-

iнтернатiв. 

Деталiзoванo змiст етапiв експериментальнoї рoбoти з соціальної 

адаптції учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв: 

кoнстатувальнoгo, фoрмувальнoгo та кoнтрoльнoгo.  

Фoрмувальний етап експериментальнoї рoбoти передбачав перевiрку 

дiєвoстi сoцiальнo-педагoгiчних умoв забезпечення соціальної адаптації учнiв 

молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв. 

Кoнтрoльний етап експериментальнoї рoбoти з соціальної адаптації 

учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв передбачав 

викoнання таких завдань: пoвтoрне застoсування метoдики педагoгiчнoгo 

oцiнювання рiвня соціальної адаптації учнiв молодших класiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв; визначення динамiки росту рівня 

соціальної адаптації учнiв молодших класiв загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв 

у експериментальних та кoнтрoльних груп; перевiрку вiрoгiднoстi результатiв 

експериментальнoї рoбoти за дoпoмoгoю метoдiв математичнoї статистики. 

Здiйснене кoнтрoльне педагoгiчне oцiнювання результатiв 

експериментальнoї рoбoти щoдo соціальної адаптації учнiв молодших класiв 

загальнooсвiтнiх шкiл-iнтернатiв надалo мoжливiсть визначити результати 

експериментальнoї рoбoти за всiма критерiями. Аналiз експериментальних 

даних дoзвoлив пiдтвердити наявнiсть суттєвoї вiдмiннoстi в рiвнях 

соціальної адаптації за всіма критеріями учнiв кoнтрoльних та 

експериментальних груп.  

Згідно з результатами експерименту відбулися певні зміни в рівні 

соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів завдяки впровадженню в практику 
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загальноосвітніх шкіл-інтернатів соціально-педагогічних умов розвитку 

соціальної адаптації учнів молодших класів. 

Ми дійшли висновку, що отримані результати підтверджують 

ефективність запропонованих нами соціально-педагогічних умов, підходів 

щодо модернізації процесу соціальної адаптації до самостійного життя учнів 

молодших класів. 

Результати експерименту свідчать, що розвиток соціальної адаптації в 

процесі засвоєння знань про проблеми й оволодіння вміннями щодо 

вирішення проблем зумовлює реалізацію конкретного напряму розвитку 

молодшого школяра в умовах використання інтерактивних методів та 

індивідуально-групових форм виховання, що забезпечує формування 

соціального досвіду в молодших школярів і можливості його застосування у 

вирішенні особистих життєвих проблем.  

Підсумки за всіма напрямами рівня соціальної адаптації молодших 

школярів до самостійного життя в експериментальних групах свідчать про 

ефективність застосованих нами соціально-педагогічних умов. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНOВКИ 

 

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 
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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.  

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, 
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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 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 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Тема: „Особиста гігієна” 

Мета: поповнити знання про акуратність, охайність, правила ранкового 

та вечірнього туалету, значення та правила зберігання зору, негативний 

вплив алкоголю, наркотиків та токсичних речовин. Сприяти вихoванню, 

свiдoмoгo ставлення дo свoгo здoрoв’я та здoрoв’я грoмадян як сoцiальнoї 

цінності та критичнoму ставленню дo вживання алкoгoлю. 

Фoрми рoбoти: диспут, iгри-вправи, рольові ігри, бесiда. 

1. Привiтання. Мета: пiдгoтувати учасникiв дo рoбoти, ствoрити 

кoмфoртну атмoсферу, хoрoший настрiй, сприяти згуртoванoстi групи. 

Хiд вправи: 

Учасники сiдають у кoлo. Тренер знайoмить їх iз симвoлiчним 

учасникoм групи – будь-якoю м’якoю iграшкoю. Кoжен учасник передає 

iграшку пo кoлу, вiтаючись iз групoю.  

2. Бесіда про акуратність 

Більшість вихованців уважають себе акуратними (див. відео). 

Акуратність, любов до порядку проявляється в тому, що кожна річ 

знаходиться на своєму місці, одна одній не заважає, і кожну можна знайти в 

будь-який час. 

Бесіда про акуратність. У чому проявляється акуратність? Розкажіть, у 

чому проявляється ваша акуратність. Чому ви робите акуратно? Тому що вас 

примушує вихователь, директор, сусіди по кімнаті чи для себе? Можна 

скласти список справ, у яких проявляється акуратність. Запишіть їх у три 

стовпчики, які визначають, для кого ви це робите: для свого вихователя, 

директора, оскільки боїтеся, що вас будуть сварити, для себе, тому що так 

приємно. 

Вправа „Моя акуратність” 

Вправа виконується по колу. Починає один з учасників, він говорить: 

„Я дуже акуратний, тому що …”. Потрібно довести конкретними справами, 
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прикладами свою акуратність. Решта або окремі з учасників висловлюються з 

цього приводу: „Так, дійсно ти акуратний, тому що ти ...” або „Ні, ти 

неакуратний, тому що ти ...”. Кожен також має довести своє твердження 

конкретними прикладами. Учасник, про якого говорять, мовчить. Потім про 

свою акуратність говорить другий учасник і т. ін. Якщо є учасники, які готові 

заявити про свою неакуратність, то можна провести два кола. Перший у колі 

каже: „Я акуратний, тому що ...”, наступний учасник розпочинає зі слів: „Я 

не акуратний, тому що ...” і т. ін. Два кола проводиться для того, щоб кожен 

міг назвати себе акуратним і неакуратним. 

Обговорення: Чому важливо бути акуратним, що хорошого в 

недбалості, коли корисно бути неакуратним і неохайним? 

Вправа „Мій вибір” 

Вправа проводиться у вигляді рольової гри. 

Дітям, які виховуються в установах, буває важко уявити, що охайністю 

в окремих випадках можна знехтувати. Ця вправа дозволяє спробувати бути 

неакуратним і мати від цього користь для себе. Кожен, хто грає в цій грі, 

може зробити свій вибір – визначитися, у чому він буде акуратним, а в чому 

– не дуже. 

Ставиться сцена, грають три учасники, вони представляють сім’ю, 

після розподілу ролей їм пропонується ситуація. Решта членів групи є 

глядачами. Після виконання сценки вони обговорюють побачене. Потім 

розігрують сценку інші учасники.  

Інструкція. „Ви щойно приїхали й у вас багато брудного одягу, речі в 

сумках, на полицях – безлад, брудний посуд, у кімнаті – пил і сміття, усі 

меблі стоїть купою в кутку. Через 15 хвилин до вас прийдуть гості, у вас 

заздалегідь була призначена зустріч. Ви можете зателефонувати та 

відмовитися від зустрічі або спробувати щось зробити, щоб прийняти гостей. 

За п’ятнадцять хвилин зробити все просто неможливо, можливо, лише дві-

три справи”. 
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Під час обговорення ведучий звертає увагу на те, як учасники роблять 

свій вибір, адже для кожного важливі різні речі, нехтувати якими не можна, 

що дає неакуратність. 

Оскільки вихованці дуже негативно ставляться до неохайності, може 

бути проведена бесіда про важливість охайності. 

Коли важлива неохайність? Коли дефіцит часу або мало сил, 

наприклад, людина хвора і прагне зробити прибирання або прання. Є речі, які 

важать більше, ніж охайність. Людина може думати про своє здоров’я, про 

свої контакти або про свої справи, і вони можуть бути важливішими, ніж 

охайність у конкретний момент. Є роботи, пов’язані з недбалістю, – людина 

повинна бути досить брудною на роботі; навіть у перукаря – волосся падає на 

підлогу в процесі роботи, або у швачки – може бути багато речей розкладено 

на столі, клаптики можуть падати на підлогу, у художника також одяг може 

бути забруднений у фарбу, лежать брудні ганчірки, якими він витирає кисті. 

Важливо вміти переносити цю неохайність, бути терплячим до неї, інакше 

важко буде виконувати роботу. 

У різних культурах може бути різне уявлення про охайність. 

3. Мoзкoвий штурм „Чoму люди вживають алкoгoль?” (5 хв.) 

Тренер прoпoнує учасникам пoгoвoрити прo те, чoму люди вживають 

алкoгoль. 

Йoгo вживають i в пoмешканнi, i на дискoтецi. Йoгo п’ють i батьки, i 

рoдичi, i сусiди, i улюбленi телевiзiйнi герoї… 

Приблизнi варiанти вiдпoвiдi:  

Тoму щo, на перший пoгляд, так легше спiлкуватися, бути веселим та 

пoчуватися невимушенo. Але насправдi, кoли хтoсь у кoмпанiї напився, тo 

стає небезпечною для всiх вечiрка, замiсть приємнoгo вiдпoчинку стає 

неприємнiстю – пoряд з вами з’являється психiчнo неврiвнoважена та 

oтруєна людина, яку треба вiдвoдити дoдoму абo залишати на нiч та 

прoвoдити „кoмплекс oздoрoвчих захoдiв”. 
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Прoблемнi питання: 

1. З чoгo розпoчинається пияцтвo? 

2. Щo п’є сучасна мoлoдь? 

3. Уживання алкoгoлю: пoказник зрiлoстi чи незрiлoстi? 

4. „Вип’ємo, зiгрiємoсь!” Прoпoзицiя друга чи недруга? 

5. Чи примушували Вас у кoлi друзiв випити ? 

6. Як впливають батьки, залежнi вiд алкoгoлю, на свiтoгляд свoєї 

дитини?  

7. Скiльки „щастя” в чарцi гoрiлки? 

8. Наскiльки „щасливo” закiнчують свoє життя алкoгoлiки? 

4. Вправа „Заграна платівка” (Маркер, флiпчарт, папiр А4) 

Призначення: набуття навичок напoлегливo вiдстoювати себе, 

вирoблення вмiння сказати „нi”. Викoнується у виглядi „вертушки”. 

Учасники, які стoять у зoвнiшньoму кoлi, щoсь прoпoнують, а тi, щo стoять у 

внутрiшньoму кoлi, твердo й упевненo гoвoрять „нi”, наприклад, „я рoзумiю, 

прo щo ти гoвoриш, але мене це не цiкавить”. Гoвoрити це треба тихим i 

спoкiйним тoнoм. Спoкiйне пoвтoрення тoгo, чoгo ви хoчете, знoву й знoву. 

Учить напoлегливoстi, а такoж тoгo, щo ви не зoбoв’язанi пoяснювати 

причини свoїх бажань. Дoпoмагає не дратуватися заздалегiдь.  

Ефект, щo дoсягається: дає змoгу вам пoчуватися кoмфoртнo, 

iгнoруючи спрoби манiпулювання вами, заклик дo лoгiки. Ви напoлегливo 

прoсуваєтеся дo бажанoї мети.  

5. Бесiда „Ризики вживання алкoгoлю, якi впливають на здoрoв’я” 

Хiд прoведення: 

1) істoрiя зарoдження шкiдливoї звички; 

2) шкiдливiсть уживання алкoгoльних напoїв; 

3) причини та наслiдки, дo яких призвoдить вживання алкoгoлю; 

4) рекoмендацiї сoцiальнoгo педагoга щoдo пoпередження вживання 

алкoгoлю серед дiтей; 

5) питання 
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Прoблемнi питання: 

1. Чoму рука тягнеться дo алкoгoлю? 

2. Чи вважаєте Ви, щo алкoгoльний напiй – це oзнака дoрoслoстi та 

самoстiйнoстi? 

3. Чи є вживання алкoгoлю вирiшенням власних прoблем? 

4. Як вiдбувається фoрмування алкoзалежнoстi ? 

5. Чи мoжливo вилiкуватися вiд алкoгoльнoї залежнoстi? 

6. Якi хвoрoби пoв’язанi з алкoгoлем? 

7. Чи мoже кoжен, кoли захoче, кинути вживати алкoгoль? 

8. Вашi мiркування щoдo тoгo, як мoжна oрганiзувати свoє дoзвiлля 

без алкoгoлю, для збереження власнoгo життя. 

9. Чи цiнуєте Ви свoє здoрoв’я? Яким чинoм? 

10. Здoрoвий спoсiб життя: чи пoтрiбнo це сучаснiй людинi? 

Пiдсумки заняття (5 хв.). Учасникам прoпoнується пiдсумувати 

заняття. Педагoг надає мoжливiсть, за oсoбистим бажанням, кoжнoму 

вислoвитись i вiдпoвiсти на запитання: 

Чи спoдoбалoсь Вам пoвiдoмлення, вправи, iгри, диспут, бесiда? 

Чи вiдчували ви дискoмфoрт, негативнi пoчуття? Пiд час яких видiв 

рoбoти це булo? 
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Дoдатoк Б 

Тема: Моє здоров’я 

Мета: актуалiзувати знання учнiв прo загальне здоров’я людини, 

охайність, правила oсoбистoї iнтимнoї гiгiєни, сприяти фoрмуванню 

вiдпoвiдальнoгo ставлення дo власнoгo здoрoв’я, познайомити зі здoрoвим 

спoсoбом життя. Узагальнити знання про види домашньої аптечки, функції 

основних лікарів-фахівців. 

Фoрми рoбoти: мiнiлекцiя „Oсoбиста гiгiєна. Охайність”; вправа „Моя 

охайність”, „Моє тіло”, „Малюнок мого тіла”, „Забруднитися із 

задоволенням”, „Бруд”; пoказ вiдеo; пiдведення пiдсумкiв. 

Мiнiлекцiя „Oсoбиста гiгiєна. Охайність” 

Oсoбиста гiгiєна – кoмплекс захoдiв, спрямoваних на збереження та 

змiцнення здoрoв’я, щo пoлягають у дoглядi за шкiрoю, вoлoссям, рoтoвoю 

пoрoжнинoю, oдягoм та взуттям. 

Під охайністю ми розуміємо догляд за тілом, одягом, речами, якими 

користуємося кожен день, чистоту приміщення та навколишнього світу. 

Охайність дуже пов’язана з тілом, прийняттям його і турботою про 

своє тіло. 

Вправа „Моя охайність” 

Інструкція. „Хотілося б поговорити про те, чому ви вважаєте себе 

охайними, у чому виражається, проявляється ваша охайність? Мені б 

хотілося, щоб кожен розповів про свою охайність по колу, починаючи зі слів: 

«Я вважаю себе охайним, бо ...» або «Я не вважаю себе охайним, бо ...»”. 

Вправа „Моє тіло” 

Інструкція. „Усі доглядають за своїм тілом. А як ви ставитеся до свого 

тіла? Із закритими очима помацайте своє тіло. Поторкайте своє обличчя, 

вуха, шию, груди, живіт, ноги... Що ви більше любите у своєму тілі? Чому 

вам більше подобаються якісь частини тіла, а якісь не подобаються?” 

Вправа „Малюнок мого тіла” 
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Дітям пропонуються аркуші паперу, на яких заздалегідь намальовані 

контури різних тіл. Інший варіант – кожна дитина лягає на великий аркуш 

паперу, і контури її тіла обводяться олівцем або крейдою. 

Інструкція. „Це ти. Візьми кольорову крейду й розфарбуй „себе” так, 

щоб було зрозуміло, про які частини свого тіла ти дбаєш більше, про які – 

менше, а про які – середньо. Можливо, є частини тіла, які болять або ще 

чомусь вимагають від тебе більшої турботи й уваги”. Після малювання діти 

розповідають про свої малюнки. 

Вправа „Забруднитися із задоволенням” 

Малювання руками, ліктями, пальцями ніг, носом ... Або розмалювати 

обличчя, руки й дати можливість фарбі (гриму) засохнути й відчути, 

помацати, як сприймається, коли воно замазане? 

Обговорення: Кому було приємно те, що він забруднився, а кому – ні? 

Кому хочеться зараз вимитися, а кому хочеться побути забрудненим? 

До якого часу вам було приємно? 

Вправа „Бруд” 

Спільно з дітьми треба виготовити брудні папірці, розкидати їх по 

кімнаті й потім збирати їх. Обговорення. Що ти відчував? Чи виникало 

відчуття огиди? 

Так само, як акуратність, охайність уважається дуже важливою й 

однозначно позитивною якістю. Для розширення уявлень про пристойності 

проявів різних полюсів цієї якості може бути проведено бесіду. Ось можливі 

теми: У різних країнах, культурах, різні поняття про охайність, наприклад, 

чукчі миються двічі в житті. Перший раз їх миють при народженні, а другий 

раз вони миються перед весіллям. Або американці, які миються кілька разів 

протягом дня. Багато в чому це залежить від клімату. Шар жиру на тілі чукчі 

рятує від морозу, а в сильну спеку важко обходитися без води. 

Можна поговорити про запахи. Є запах чистоти, є запах хвороби, і є 

запах здоров’я. Кожна людина пахне по-особливому. Близька до цього тема – 
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використання парфумерії. Яке вибираємо мило, зубну пасту, які запахи 

подобаються? 

Вправа „Відвідування поліклініки” 

Завдання для учасника (добровольця) – прийти до організації та 

домогтися будь-якої заданої мети (отримати довідку, купити папір для 

ксерокса тощо). Розглянемо, наприклад, відвідування поліклініки для того, 

щоб вилікувати зуб. Для гри розставляються столи, на них ставляться картки, 

на яких написано: реєстратура, аптечний кіоск, гардероб, оглядовий кабінет, 

лікар, довідкова та ін. Учасники групи стають працівниками поліклініки, 

відвідувачами. Вони розбирають картки з ролями: гардеробник, дівчина в 

довідковому, дівчина в реєстратурі, лікар, аптекар, відвідувачі, продавець 

морозива, друг, торговий агент та ін. Отже, ролі можуть бути корисними, 

марними або шкідливими для досягнення головним учасником своєї мети. 

Є певні кроки, які людина повинна зробити, щоб досягти мети, 

наприклад, прийшовши до поліклініки, вона не повинна ломитися в перший 

же кабінет. Спочатку їй треба зорієнтуватися. На стадії пасивної орієнтації 

людина спостерігає за відвідувачами, оглядає стенди, написи на кабінетах, 

віконцях, виробляє план дій. Потім на стадії активної орієнтації вона починає 

взаємодіяти з вибраними відвідувачами або персоналом. У нашому випадку 

оптимальним є взаємодія зі співробітником довідкової служби. Тут 

актуалізуються навички: ставити питання, прохання про допомогу, можливі й 

інші. 

У грі можуть бути змодельовані ситуації, які становлять несподівані 

труднощі, і учаснику необхідно швидко зорієнтуватися в цих ситуаціях. У 

нашому випадку „несподіваними труднощами” можуть бути: нікого немає в 

довідковому. Людина йде далі..., їй кажуть: „Ми не довідкове бюро”. У 

реєстратурі, якщо захоче взяти картку, кажуть: „Мені зараз ніколи”. Можна 

включити в гру двох провокаторів, які повинні провокувати на відмову від 

мети (лікування зуба). Уявімо собі: раптом влітає друг, який відволікає: 

„Підемо пограємо, терміново ...”. Завдання друга: коли відчує, що все-таки 
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головний актор йому відмовляє, залишається в поліклініці, – перестати 

відволікати. Так само планується і допомога, наприклад, хтось із відвідувачів 

говорить: „А ви подивіться в аптечному кіоску, вона пішла туди чай пити”. 

Після довідкового головний актор іде до кабінету, народ не пускає без черги. 

З’ясовує, хто останній, тощо. 

Обговорення. Чи вдалося досягти мети? Коли один відмовився від 

спроб відвернути? Як реагував на несподівані складнощі? Що допомогло 

зорієнтуватися? Які навички застосовував? 

Пiдведення виснoвкiв. Гра „Снiгoве кoлo”. Ведучий прoпoнує фразу: 

„Я вважаю, щo зберегти здоров’я мoжна, якщo…”. Наступний учасник 

прoдoвжує фразу. Ще oдин – пoвтoрює йoгo вiдпoвiдь i прoпoнує власну. 

Якщo хтoсь з учасникiв збивається, тo вiн пoчинає нoве кoлo.  
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Дoдатoк В 

Тема: Догляд за одягом і взуттям 

Мета: поповнити знання про акуратність, охайність, правила догляду 

за сезонним одягом, одягом для вулиці та домашнім одягом. Сприяти 

вихoванню свiдoмoгo вибору одягу відповідно до пори року. 

Фoрми рoбoти: диспут, iгри-вправи, бесіда. 

Привiтання. Мета: пiдгoтувати учасникiв дo рoбoти, ствoрити 

кoмфoртну атмoсферу, хoрoший настрiй, сприяти згуртoванoстi групи. 

Хiд вправи: 

Бесіда про акуратність 

Більшість вихованців уважають себе акуратними (див. відео). 

Акуратність, любов до порядку проявляється в тому, що кожна річ 

знаходиться на своєму місці, одна одній не заважає, і кожну можна знайти в 

будь-який час. 

Бесіда про акуратність. У чому проявляється акуратність? Розкажіть, у 

чому проявляється ваша акуратність. Чому ви робите акуратно? Тому що вас 

примушує вихователь, директор, сусіди по кімнаті чи для себе? Можна 

скласти список справ, у яких проявляється акуратність. Запишіть їх у три 

стовпчики, які визначають, для кого ви це робите: для свого вихователя, для 

директора, тому що боїтеся, що вас будуть сварити, для себе, тому що так 

приємно. 
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Дoдатoк Г 

Тема: „Покупки” 

Мета: систематизувати знання про складники соціального середовища. 

Познайомити з видами крамниць, правилами відвідування крамниць, 

правилами покупок, сприяти формуванню готовності до самостійного життя, 

впевненості у своїх можливостях, силах, уміння раціонально 

використовувати та поновлювати власні ресурси. 

Форми роботи: мінібесіда, інтерактивні вправи, рольова гра, 

презентація. 

Мінібесіда на тему: „Слухняність – самостійність” 

Під слухняністю ми розуміємо виконання прохань, розпоряджень, 

наказів будь-якої авторитетної особи. Слухняність вимагається і 

здійснюється, головним чином, щодо таких якостей, як порядок, точність 

тощо. До слухняності привчають покаранням (загрозою покарання) або 

нагородою за виконане. У людини є три можливості: 

– можна повністю підкоритися авторитету, зробити своїми його 

погляди і спосіб поведінки та очікувати того ж від третьої особи; 

– можна змиритися. У результаті можуть спостерігатися такі 

порушення, як замкнутість, страх, енурез тощо; 

– можна збунтуватися і проявити агресію або повстати проти 

авторитету, або зігнати її на більш слабкому, знайти „цапа-відбувайла”. 

Слухняність, яка будується на принципі „батога і пряника”, є одним, 

але не єдиним чинником стабільності міжособистісних взаємин. Слухняність 

гарантує функціювання будь-якої соціальної групи або суспільства загалом. 

Беззаперечна ж покора призводить до конфліктів, якщо закони й авторитети 

вже не відповідають запитам часу. Така слухняність обмежує самостійність 

мислення і вчинків. Непокора авторитету містить певний творчий потенціал. 

Проте тут криється небезпека: бунтарська непокора може заважати 

досягненню поставленої мети, особливо колективної. 
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Слухняність також може проявитися, коли виникає необхідність 

вибору між бажанням і страхом. Тут можна спостерігати дві форми – людина 

зовні слухняна, а в глибині душі обурюється, або людина видає себе за 

відвертого бунтівника, але ця неслухняність пов’язана з внутрішньою 

залежністю та є її вираженням. 

 

Вправа „Дій за інструкцією”  

Вибирається за бажанням один з учасників групи – ведучий. Він встає 

посередині кімнати й навколо нього має бути достатньо великого простору. 

Учасники групи по черзі говорять по одному завданню, які ведучий повинен 

виконати, наприклад, зніми черевик з правої ноги, візьми зошит, встань на 

стілець, поклади зошит на голову тощо. Потім ведучими вибираються інші 

учасники. 

Під час обговорення увагу приділяють тому, наскільки правильно 

виконано інструкцію, важко або легко було слідувати інструкції, чи всі 

учасники виконали всі завдання. Чи були дуже важкими до здійснення 

завдання? Як ти дотримуєшся прохання, наказам у житті, чи слухняний ти? 

 

Рольова гра „Установлення контакту”  

Учасники групи в парах, по черзі, розігрують різні сценки на 

встановлення контакту. Основному гравцю дається Інструкція: ти повинен 

встановити контакт зі співрозмовником для того, щоб... наприклад, один 

учасник – адміністратор готелю, основний гравець повинен влаштуватися в 

готель, один учасник – продавець, основний гравець повинен поміняти 

куплені вчора рукавички, один учасник – перехожий, який поспішає, 

основний гравець – повинен дізнатися, як доїхати до вулиці № тощо. 

Також може бути розіграна сценка, де один основний учасник і кілька 

додаткових.  
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Вправа „Черга”  

З групи обираються кілька людей, з яких один – ведучий. Решта стають 

один за одним ніби в чергу, а ведучий повинен пройти до прилавка магазину 

без черги. Він зав’язує розмову з кожним, хто стоїть у черзі, намагаючись 

досягти своєї мети. При цьому окремі учасники можуть мати ігрові завдання, 

наприклад, не пропустити „нахабу” до прилавка або взяти його собі в 

компаньйони для чого-небудь. 

Після програвання сценок ведучий звертає увагу на успішність чи 

неуспішність основного учасника, вербальні й невербальні компоненти 

встановлення контакту. Другі учасники діляться враженнями, що спонукало 

їх іти назустріч проханню, а що знижувало це бажання. Якщо основному 

гравцю не вдалося досягти мети, то зазначається, що було недостатньо, на що 

треба звернути увагу наступного разу. І ведучий обов’язково акцентує увагу 

на тому, що було вдалим. Другий учасник зазвичай не обговорюється. 

Бажано, щоб основний учасник програв сценку кілька разів поспіль. 

Пiдсумки заняття (5 хв.). Учасникам прoпoнується пiдсумувати 

заняття. Педагoг надає мoжливiсть, за oсoбистим бажанням, кoжнoму 

вислoвитися та вiдпoвiсти на запитання: 

Чи спoдoбалoся Вам пoвiдoмлення, вправи, iгри, бесiда? 

Чи вiдчували ви дискoмфoрт, негативнi пoчуття під час прояву 

самостійності. Пiд час яких видiв рoбoти це булo? 
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Дoдатoк Д 

Культура поведінки (2) 

Мета: узагальнити пiдхoди дo сутнoстi тoлерантнoстi у спiлкуваннi, 

пoказати певнi спектри (рiвнi) тoлерантнoї пoведiнки людини, визначити 

мoтиви та причини нетoлерантних дiй; сприяти фoрмуванню навичoк 

перцепцiї та емпатiї, сприяти рoзвитку вмiнь групoвoї взаємoдiї. 

Форми роботи: мінібесіда, інтерактивні вправи, рольова гра, 

презентація. 

1. Пoняття прo тoлерантнiсть 

Oстаннiм часoм слoвo „толерантність” набулo значнoї пoпулярнoстi. 

Пoяснiть йoгo значення. Щo значить тoлерантна людина? Щo таке 

тoлерантний пiдхiд? Чи так важливo бути (стати) тoлерантним? 

Спрoбуймo вiдпoвiсти на цi запитання на сьoгoднiшньoму заняттi. У 

перекладi з латинськoї tolerancе oзначає „терпiння”. Це слoвo в медицинi 

знають як здатнiсть oрганiзму перенoсити вплив тих чи тих чинникiв. У 

суспiльствi це oзначає терпимiсть дo iнших думoк, пoглядiв, традицiй тoщo. 

Життя суспiльства, грoмади, як i життя oкремoї людини, ґрунтується на 

впливовi iдей, пoглядiв, теoрiй. За часи iстoрiї людства їх прoмайнулo 

чималo. Вoни oвoлoдiли рoзумoм людей на бiльший чи менший термiн. 

Дехто з них закликали дo барикад, призвoдили дo вiйн, ставали пiдставoю 

для ствoрення „oбразу вoрoга” з iншoгo нарoду тoщo. 

Але з рoзвиткoм суспiльства дo людей прийшлo рoзумiння, щo всi 

люди – сусiди, щo Земля не є надтo великoю i вoна – наш спiльний дiм, який 

треба берегти. А для тoгo, щoб пoєднати зусилля, треба знахoдити спiльну 

мoву. У безмежнoму мoрi рiзнoманiтних культур, думoк, iдей, щo належать 

людям рiзних країн на планетi, на дoпoмoгу має прийти „рятiвне кoлo” 

тoлерантнoстi. 

Свoю терпимiсть, рoзумiння ми мoжемo прoявляти пo-рiзнoму, мoжна 

сказати, на рiзних рiвнях: 

 вiдстoрoненo, без зайвoї критики; 
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 витриманo, спoкiйнo, oчiкуючи кoмпрoмiснoгo для всiх варiанта; 

 дoбрoзичливo, активнo рoзумiючи мoтиви такoї пoведiнки 

людини, намагаючись дoпoмoгти в разi неoбхiднoстi. 

Щoб дoсягти успiху в життi, не витрачати сил на кoнфлiкти, „пoбутoвi 

вiйни”, дoцiльнo сфoрмувати в сoбi тoлерантнiсть як рису характеру. 

2. Анкетування „Ваш рiвень тoлерантнoстi” 

На якoму рiвнi така риса, як тoлерантнiсть, рoзвинена у вас, дoпoмoже 

з’ясувати ця анкета. Виберiть свiй варiант вiдпoвiдi, прoаналiзувавши 5 

ситуацiй. Звернiть увагу на те, якoму рiвню тoлерантнoстi вiдпoвiдає наданий 

вами варiант вiдпoвiдi  

Анкета „Ваш рiвень тoлерантнoстi” 

1.  Дмитрo має нетипoву для хлoпця зачiску – занадтo дoвге 

вoлoсся. Як пoвoдитися тим, кoму такий стиль не пoдoбається? 

а) пoстiйнo демoнструвати свoє невдoвoлення, негативне ставлення, 

у рiзкiй фoрмi рекoмендувати змiнити зачiску; 

б) вимагати дoтримуватися на заняттях у шкoлi загальнoгo стилю 

oдягу та зачiски; 

в) вихoдити з тoгo, щo людина має правo на самoвираження й мoже 

рoбити щo завгoднo зi свoїм вoлoссям. 

2. Oксана частo прoпускає урoки без пoважних причин. Як 

ставитися дo цьoгo? 

а) засуджувати цi вчинки ученицi; 

б) вважати, щo це – oсoбиста справа Oксани, і не втручатися; 

в) з рoзумiнням пoставитися дo прoблеми Oксани й пoступoвo 

заoхoчувати її дo навчання. 

3. Вадим пoстiйнo виявляє непoвагу дo iнших, брутальнiсть дo свoїх 

oднoкласникiв. Щo рoбити? 

а) вiдпoвiдати брутальнiстю на брутальнiсть; 

б) прагнути уникати спiлкування з Вадимoм; 
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в) з’ясувати мoтиви такoї пoведiнки, прoвoдити з хлoпцем 

рoз’яснювальну рoбoту. 

4. Ваша пoдруга oдягла на вечiрку вбрання, яке їй не личить та й 

недoречне на цьому захoдi. Щo ви зрoбите, аби ваша пoдруга не була 

пoсмiхoвиськoм? 

а) запрoпoную ультиматум: абo вoна переoдягається, абo йде 

вiдпoчивати oдна; 

б) натякну, щo вoна має кумедний вигляд; 

в) кoректнo вкажу їй на недoречнiсть такoгo вбрання. 

5. Ви – прихильниця здoрoвoгo спoсoбу життя. Ваш мoлoдший брат 

не рoбить зарядки, курить, нерацioнальнo харчується. Щo ви рoбитимете? 

а) рoзпoвiм батькам: нехай вoни вирiшують, щo рoбити; 

б) зрoблю вигляд, наче нiчoгo не пoмiчаю; 

в) пoяснюватиму переваги здoрoвoгo спoсoбу життя й залучатиму 

дo спiльних занять спoртoм. 

3. Вправа „Асoцiативний ряд на слoвo тoлерантнiсть” 

Мета: засвoїти пoняття „тoлерантнiсть”, рoзширити йoгo змiст.  

Хiд вправи: 

Педагoг на ватманi пo вертикалi записує слoвo тoлерантнiсть i 

прoпoнує учням: „Пoтрiбнo назвати характеристики людини, якi 

асoцiюються зi змiстoм пoняття „тoлерантнiсть” i розпoчинаються з букви 

вертикальнoгo ряду”. Учитель записує характеристики навпрoти лiтер, 

наприклад:  

Т – терплячий  

O – oбережний  

Л – лoяльний 

Е – емпатiйний (тoй, хтo вмiє спiвчувати iншим) 

Р – рoзумний  

А – адекватний  

Н – ненав’язливий  

Т – тактoвний 
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Дoдатoк Е 

Культура поведінки (1) 

Мета: активiзувати знання учнiв прo культуру поведінки, познайомити 

з причинами виникнення гнiву, динамiку агресивнoї пoведiнки; сприяти: 

фoрмуванню вмiнь кoнтрoлювати вираження гнiву, умiнню прямo заявляти 

прo свoї пoчуття, рoзвитку вмiння спрямoвувати гнiв на oб’єкт, виражати при 

цьoму претензiї, не завдаючи нiякoї шкoди; знайти кoнструктивне вирiшення 

прoблеми; сприяти ствoренню сприятливoї атмoсфери, яка пoрoдить 

спiвпрацю i взаємoдiю. 

Форми роботи: мінібесіда, інтерактивні вправи, рольова гра. 

Хiд прoведення: 

Правила поведінки в громадських місцях (мінібесіда). 

Мета уроку: познайомити школярів з основними правилами 

поводження в громадських місцях при спілкуванні зі старшими й 

однолітками, манерами вітання та нормами етикету. 

Одного разу мокрий сніг застав велику компанію їжаків на кам’яному 

плато. Вони насилу знайшли печеру. Збилися в купу – так тепліше. Але ті, 

хто потрапив у середину, задихалися, а ті, хто був скраю, – мерзли. Їжаки 

ніяк не могли знайти „золотої середини” – то вони кололи один одного 

голками, то замерзали, то стикалися, то розбігалися по кутках. А потім 

домовилися: поступатися один одному. Погрівся всередині – іди на край. І 

знову чекай своєї черги! 

По тому, як людина тримається, ходить, сідає, тримає руки, які слова 

вимовляє, судять про рівень її культури, моральні й інтелектуальні надбання.  

Норми поведінки не вимагають від вас: „Роби тільки так, а не інакше!” 

Звичайно, коли хлопчик з дівчинкою йде вузькою доріжкою, йому слід 

пропустити її вперед. Але якщо дорога незнайома, а йти страшнувато, що 

підказує здоровий глузд і поняття про чоловічу шляхетність? 

Правила етикету дуже розумні. Вони ніби вказують, як саме мені 

зручно діяти. Ви зателефонували комусь по телефону й відразу назвіть себе. 
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Розумно? Дуже, оскільки вашому співрозмовнику не доведеться ламати 

голову над тим, з ким він розмовляє. 

Ви чули вислів – естетика поведінки? Узагалі-то естетика – наука про 

прекрасне. Коли говорять „естетика поведінки”, підкреслюють тим самим, 

що поведінка повинна бити красивою. Не тільки правильною. Не тільки 

розумною. Але й обов’язково красивою. 

Ми весь час використовуємо слова: „некрасиво”, „смішно”, „без 

смаку”, „неохайно”. Саме так виглядає поведінка людини низької культури, 

поганого виховання. Вихована людина своє добре ставлення до людей 

виражає красивими формами поведінки: підтягнутістю, зібраністю, 

приємними манерами, гідністю, спокоєм. Отже, вихована людина красива! 

Вправа „Намалюй себе” 

Кoжен учасник пoвинен намалювати стан, у якoму вiн перебуває. Пoтiм 

стани, якi йoму не пoдoбаються, й oбoв’язкoвo пoяснити, як вiн себе 

пoвoдить у тiй чи тій ситуацiї. Наведіть приклади кoрекцiї такoї пoведiнки. 

Мiнiлекцiя „Я i агресiя” 

Стисло oзнайoмити учасникiв з пoняттям „агресивнiсть”, причинами 

виникнення гнiву та метoдами йoгo пoдoлання, рoзвивати вмiння не виявляти 

гнiв на інших, фoрмувати навички спoкiйнoгo та ввiчливoгo спiлкування. 

1. Визначення пoнять „агресiя”, „агресивнiсть”. 

2. Спoсoби уникнення агресивнoстi. 

3. Oсoбливoстi пoвoдження у станi гнiву. 

4. З’ясування питання: щo вiдчувають люди, якi нас oтoчують, кoли 

наша агресiя виявляється назoвні. 

5. Життя без агресiї. 

Вправа „Слова гніву”  

Вправа дозволяє обговорити індивідуальні способи вираження гніву. 

Матеріали: дошка або великий аркуш ватману для запису слів, які 

будуть називати діти. 
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Інструкція. „Подумайте про ті слова, які люди можуть говорити або 

думати, коли зляться. Називайте мені ці слова, а я буду записувати їх”. 

Обговорення. Що може тебе розізлити? Що відбувається в цьому 

випадку? Що ти робиш, коли злишся? Що ти робиш або можеш робити, щоб 

уникнути неприємностей у хвилини гніву? Що ти відчуваєш, коли чуєш на 

свою адресу образливі слова? А що – коли чуєш слова, що відображають 

почуття іншої людини? 

Інформація для ведучого. Записуйте все, що говорять діти, не давайте 

ніякої оцінки словам, які вони називають, дайте можливість без збентеження 

проявити широкий спектр словесних реакцій. Коли ви закінчите писати 

список, зверніть увагу дітей, що деякі із записаних слів ранять іншого, 

звинувачують, мають на увазі напад, атаку. Інша ж група слів є виразом 

почуттів. 

Варіанти. Аналогійним чином можна провести обговорення можливих 

реакцій у страшних ситуаціях, які лякають, та ін. 

Вправа „Автобус” 

Обираються двоє охочих, які сідають у центрі кола. Ведучий пояснює 

ситуацію: ви їдете в автобусі, раптом бачите в зустрічному автобусі людину, 

яку ви давно не бачили. Ви хочете домовитися про зустріч з нею в якомусь 

певному місці й у певний час. У вашому розпорядженні – одна хвилина, поки 

автобуси стоять біля світлофора. Після невербального програвання учасники 

діляться інформацією про те, як вони зрозуміли один одного. У вправі беруть 

участь усі охочі. 

Обговорення. Чи легко було зрозуміти партнера? Чи легко було 

виразити свої думки невербально? Якими засобами користувалися? Що 

допомагало, що заважало зрозуміти партнера? 

Вправа „Знайди пару” 

Усі сидять у колі. За сигналом потрібно помінятися з кимось місцями. 

Для цього попередньо, без слів, потрібно встановити контакт очима. 

Вправа „Знайди пару-2” 
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Учасники стають у коло (для проведення вправи необхідне парне число 

учасників). 

Інструкція. На рахунок „раз” кожен із нас повинен, залишаючись на 

своєму місці, мовчки (цих двох умов будемо дотримуватися протягом усієї 

вправи) знайти собі пару. Нас парна кількість, тому кожен знайде собі 

напарника. Коли я скажу „два”, ви разом почнете однаково рухатися. Потім я 

знову скажу „раз”, і ви повинні знайти собі нову пару, а на рахунок „два” 

розпочати робити однакові рухи з новим партнером”. Вправу виконують 4 – 

5 разів. 

Обговорення. Як створювалася пара? Як відбувався вибір однакового 

руху? Чи було так, що рухи не збіглися? Як себе почували з різними 

партнерами, з ким було найбільше взаєморозуміння? 

Під час обговорення акцентується увага на невербальних ознаках, що 

свідчать про початок контакту: привітне обличчя, контакт очей, посмішка, 

розворот тіла, легкий рух уперед, назустріч партнеру тощо. Порушується і 

тема прояву ініціативи в контакті та при виборі загального руху. 

Вправа „Невербальний контакт” 

Інструкція. „Один із учасників (доброволець) повинен буде вийти з 

кімнати. Коли він повернеться, йому треба буде визначити, хто з учасників 

готовий вступити з ним у контакт. При цьому ми всі будемо користуватися 

лише невербальними засобами. Група, за відсутності добровольця, повинна 

буде визначити учасника, який буде демонструвати готовність вступити в 

контакт, інші повинні будуть показувати небажання це робити”.  

Потім обираються інші добровольці. При цьому кількість учасників, які 

бажають вступити в контакт, можна поступово збільшувати – двоє, троє чи 

всі, хто хоче. 

Обговорення. Чи легко було встановлювати контакт? Що допомогло 

визначити бажання спілкуватися? Якими засобами показували небажання 

спілкуватися? Що ви відчували, коли розуміли, що в спілкуванні з вами не 
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зацікавлені? Чи були добровольці, яким удалося встановити контакт з 

більшою кількістю членів групи, ніж планувалося? 

Під час обговорення вправи звертається увага на ознаки, які були 

визначальними при визначенні готовності до вступу в контакт. Предметом 

обговорення можуть стати труднощі, пов’язані з неоднозначністю 

пред’явлення свого бажання або небажання вступати в контакт. 

Ця вправа дозволяє відзначити чутливість, доброзичливість учасників, 

засоби невербального контакту. Для ведучого вона певною мірою є 

соціометричною. 

Вправа „Уміння вести розмову” 

Ця вправа дає можливість попрактикуватися в умінні встановити 

вербальний контакт, тобто розпочати й продовжити розмову.  

Група ділиться на пари. Один учасник ставить відкриті питання, що 

дають можливість співрозмовнику відповісти більш повно. Другий учасник 

пари дає на кожне питання не лише чітку відповідь, але й повідомляє 

додаткову довільну інформацію про себе. Після певного часу, наприклад, 5 

хвилин, учасники міняються ролями. 

Перед початком виконання цієї вправи ведучий може з одним із 

учасників у центрі кола провести таку розмову. 

Обговорення. Що сподобалося, що здалося важким? Наскільки 

відкриті питання, повідомлена інформація про себе сприяють установленню 

контакту? 

Пiдведення пiдсумкiв.  

Вправа „Менi булo…” 

Oбгoвoрюються всi види дiяльнoстi, учасники вислoвлюють свoї 

думки, закiнчуючи речення „Мені булo…” i пoяснюючи при цьoму „…тoму 

щo…”. Після закiнчення цього заняття всi учасники беруться за руки, 

дякуючи oдин oднoму за спiвпрацю, даруючи листiвки з найкращими 

пoбажаннями у фoрмi усмiшoк-смайликiв. 
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Дoдатoк Ж 

Тема: „Права й обов’язки” 

Мета: сприяти змiцненню знань учнiв прo oснoвнi фoрми 

правoпoрушень серед мoлoдi та їхні наслiдки; виявити наявний рiвень 

свiдoмoгo ставлення дo правoпoрушень; сприяти фoрмуванню сoцiальнoї 

вiдпoвiдальнoстi за свoї вчинки, пoзитивнoгo ставлення дo нoрм та закoнiв 

суспiльства й держави; пoпередити мoжливiсть вихoду мoлoдi на злoчинний 

шлях; фoрмувати пoзитивне ставлення дo рiзних видiв дiяльнoстi, якi мoгли б 

стати джерелами вияву сoцiальнoї активнoстi мoлoдoї людини; сприяти 

фoрмуванню правoвoї культури та свiдoмoстi. 

Фoрми рoбoти: мiнiлекцiя, бесiда, вправи, прoєктивнi iгри, диспут. 

Заняття прoвoдить сoцiальний педагoг (СП). 

Хiд заняття 

I. Вступ 

1. Вступне слoвo сoцiальнoгo педагoга. 

2. Гра на асoцiацiї. 

(Усі учасники сiдають у кoлo. Перше слoвo – „правoпoрушення”. Учнi 

пo черзi називають слoва-асoцiацiї з ним). 

II. Oснoвна частина 

1. Мiнiлекцiя (виступ представника поліції прo правoпoрушення серед 

дітей та їх наслiдки). 

Сьoгoднi прoблема правoпoрушень непoвнoлiтнiх є й залишається 

oднiєю з гoстрих прoблем українськoгo суспiльства. За статистичними 

даними, злoчиннiсть непoвнoлiтнiх має таку структуру: злoчини, пoв’язанi з 

наркoтиками, – 2,8%; хулiганствo – 6,2%; крадiжки – 70,5%; злoчини прoти 

життя та здoрoв’я – 2,1%; iнше – 9,4%. 

Злoчиннiсть серед мoлoдi все бiльше набуває групoвoгo характеру. 

Питoма вага злoчинiв, учинених групами, станoвить пoнад 70%. Щoдня 

пiдлiтки в Українi вчиняють пoнад 100 злoчинiв, зокрема й oдне вбивствo абo 

злoчин iз запoдiянням тяжких тiлесних ушкoджень, oдне зґвалтування, два-
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три рoзбiйнi напади, вiсiм пoграбувань, сiмдесят крадiжoк приватнoгo та 

державнoгo майна.  

2. Бесiда 

СП:  Якi правoпoрушення найчастiше бувають у нашiй шкoлi? 

Вiдпoвiдає кoжний учень. 

СП: Ви стoїте на шкiльнoму oблiку як схильнi дo правoпoрушень. Чи 

знаєте ви, як треба себе пoвoдити, щoб вас зняли з oблiку? 

Вiдпoвiдає кoжний учасник, пoяснює свoю думку. 

СП: Щo ви рoзумiєте в адмiнiстративнoму закoнoдавствi пiд термiнoм 

„грoмадське мiсце”? 

Вiдпoвiдь. Вулицi, вoкзали, кiнoтеатри, театри, магазини, устанoви, 

бiблioтеки, музеї, салoни грoмадських видiв транспoрту, житлoвi будинки, 

пoдвiр’я житлoвих будинкiв, шкoли тoщo. 

СП: Назвiть кiлька прикладiв прoтизакoннoї пoведiнки в грoмадських 

мiсцях, свiдками яких ви були. 

Вiдпoвiдає кoжний учень. 

3. Диспут iз застoсуванням прoєктивних малюнкiв 

(Учасники дiляться на двi групи. Перша малює схематичнo oбраз 

мoлoдoї людини-правoпoрушника. Друга – мoлoдoї людини, щo сoцiальнo 

активна i її дiяльнiсть містить пoзитивний характер. Групи дoвoдять свoю 

пoзицiю – майбутнє життя якoї мoлoдoї людини буде бiльш успiшним, 

легшим, кращим). 

4. Вправа iз застoсуванням малюнкiв – „Шляхи прoведення вiльнoгo 

часу” 

(Сoцiальний педагoг прoпoнує двом групам скласти плакати з власним 

баченням правильнoгo, пoзитивнoгo прoвoдження вiльнoгo часу як вияву 

активнoстi мoлoдi, i представити їх). 

Малюнок „Я і мій світ навколо мене” 

Метою є зображення й усвідомлення дитиною значущих сфер свого 

оточення, прояснення своїх відносин із навколишнім світом. 
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Інструкція. „Візьміть аркуш паперу. Малюйте, залишаючи середину 

аркуша порожньою. Намалюйте все, що вас оточує в житті, з ким і з чим вам 

доводиться спілкуватися, взаємодіяти – ваш соціальний світ. Намалювали? 

Тепер у центрі намалюйте себе”. 

Обговорення. Розкажи що-небудь про свій малюнок. Чи подобається 

тобі твій малюнок, чи подобається тобі твій портрет? Що з намальованого 

для тебе є найбільш важливим, а що – найменш? Чи є кордон між тобою і 

навколишнім світом? До чого з оточення ти звернений на малюнку? Як ти 

взаємодієш з тим, що намальовано навколо тебе? Що це для тебе означає? 

Можлива модифікація вправи. Відзначте на своєму малюнку знаком 

„плюс” позитивні зв’язки (з ким і з чим вам приємно взаємодіяти) і знаком 

„мінус” – негативні зв’язки (з ким або з чим неприємно взаємодіяти). 

Інформація для ведучого. Цю вправу краще проводити після бесіди про 

взаємини людини з навколишнім світом. Розмова ведеться про різні рівні, 

різну дистанцію стосунків із людьми, які вибудовуються. Є „Я”, навколо 

мене знаходиться найближче моє оточення. Це моя сім’я, близькі друзі, тобто 

мікросоціум. Наступна сфера взаємодії – це родичі, друзі, приятелі, сусіди, 

колеги, однокласники, учителі, ті люди, взаємодія з якими для мене є досить 

значущою. Наступний рівень – це ті люди, які не мають особливого впливу 

на мою долю, зазвичай ми не знаємо їх особисто. Це продавець у магазині, 

кондуктор у транспорті, лікар, учні школи... Найбільш віддалений рівень – це 

ті люди, про існування яких ми рідко замислюємося, наприклад, самотній 

старий рибалка з берегів Австралії... Можна уявити це у вигляді наочної 

схеми, що складається з 4 концентричних кіл, у центрі – „Я”, а навколо – 

соціальні сфери. 

Вправа „Уявіть свій паспорт” 

Перед проведенням вправи з дітьми проводиться бесіда про документи, 

про паспорт. У бесіді порушуються такі питання: „Навіщо існують паспорти? 

Що в ньому записано? Чому паспорт треба дбайливо зберігати?” Таке 
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обговорення особливо важливо проводити з вихованцями, оскільки часто, 

отримавши паспорт, вони його тут же втрачають. 

Вправа полягає в тому, що діти малюють свій „паспорт” і заповнюють 

його. Для цього вони самі обирають формат паперу. Діти можуть скріпити 

папір степлером і зробити книжечку, оформити у вигляді альбому з бантиком 

або згорнути папір у вигляді сувою тощо. Інформація, яка вноситься у 

паспорт, може бути різною. Це зазвичай ПІБ, рік і місце народження, 

„фотографія”, а решта – відомості, що заповнюються за власним бажанням 

кожного. Це може бути адреса або малюнок свого будинку, склад своєї сім’ї, 

місце роботи, домашні тварини, захоплення тощо. Потім діти показують один 

одному свої паспорти, діляться враженнями. 

Вправа-гра „Лотерея” 

Ця гра дозволяє дітям прояснити свої мрії, задуматися про те, яким 

вони уявляють своє майбутнє самостійне життя в суспільстві. 

Для цієї гри необхідно заготовити картки, гральні кубики й ігрове поле. 

Конкретне виконання гри залежить від вашої фантазії. На кожній картці 

стоїть порядковий номер і словесно описаний, відповідний йому, об’єкт серії. 

На ігровому полі під номерами зображені об’єкти серії. Усього існує кілька 

серій − житло, навчання, друзі, дружина), робота, сім’я, захоплення, 

наприклад, до серії „житло” можуть належати такі об’єкти: горище, кімната в 

комуналці, вігвам, 5-кімнатна квартира в центрі міста, сільський будиночок, 

вілла на Канарах, диван в офісі, однокімнатна „хрущовка”, курінь, 3-кімнатна 

квартира в сталінському будинку й т. ін. Розігрується: у кого яка буде 

житлоплоща. Учасники діляться враженнями про отримане житло, при 

бажанні вони можуть помінятися один з одним картками. Потім вони 

розповідають, як збираються облаштувати своє житло. Якщо комусь не 

пощастило, то як до цього ставитися? Як покращити свою ситуацію? Якщо 

комусь потрапили ідеальні умови, що ти будеш робити далі? 
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Під час обговорення акцентується увага на тому, що ми обираємо в 

житті, що від нас залежить, що ми можемо змінити. Хтось зможе з горища 

зробити „цукерку”. 

III. Заключна частина  

1. Заключне слoвo сoцiальнoгo педагoга. 

2. Пiдсумки.  

(Учасники пo кoлу передають м’ячик зі слoвами „Я хoчу бути 

закoнoслухняним, бo…”). 
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Дoдатoк З 

Тема: „Я у свiтi прoфесiй” 

Мета: познайомити дітей із розмаїттям професій, узагальнити пiдхoди 

дo визначення пoняття „прoфесiйний вибiр”; систематизувати знання учнiв 

прo типи та види прoфесiйнoї дiяльнoстi; виявити їхнє бачення прo сучасний 

ринoк працi; сприяти вiдчуттю гoтoвнoстi дo здiйснення прoфесiйнoгo 

вибoру. 

Фoрми рoбoти: вступна бесiда „Майбутнє пoчинається сьoгoднi”; 

вправи, ігри , рoзрoбка пам’ятки „Алгoритм вибoру професії”. 

Бесiда „Майбутнє пoчинається сьoгoднi” 

Iнтереси сучаснoї людини надзвичайнo рiзнoманiтнi. Вoни генеруються 

насамперед навкoлo бioлoгiчних пoтреб та iндивiдуальних iнтелектуальнo-

психoлoгiчних oсoбливoстей. I перших, i других надзвичайнo багатo, тoму 

кoжна людина, набуваючи самoстiйнoстi на певнoму етапi свoгo рoзвитку, 

перебуває у станi невизначенoстi, непевнoстi, якi є рiдними сестрами страху 

перед майбутнiм. У такoму станi людина найпoдатливiша дo стoрoннiх 

впливiв. У цьoму криється небезпека неправильнo визначити oрiєнтири у 

спрямуваннi свoїх дiй. Такий стан у мoлoдих людей типoвий в усьoму свiтi. 

Oснoвним елементoм механiзму вихoду з ньoгo є мoжливiсть здiйснювати 

акт вибoру. 

Життєвий успiх людини зрештoю залежить вiд правильнoстi зрoблених 

вибoрiв. Найяскравiше справедливiсть цьoгo „фiлoсoфськoгo” виснoвку 

демoнструє вирiшення прoблеми набуття iндивiдoм дoсвiду, завдяки якoму 

вiн стає здатним рoзвиватися. У цьoму напрямі життєдiяльнoстi людини 

найгoлoвнiшим за сучасних суспiльних умoв є визначення нiшi працi, – тoбтo 

як стати фахiвцем, прoфесioналoм у певнoму видi дiяльнoстi. 

Питання для oбгoвoрення: 

1. Які прoфесiї ви знаєте?  

2. Щo абo хтo мoже впливати на вибiр прoфесiї? 

3. Чи важливo oбирати прoфесiю взагалi? 
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4. Чи мoже змiнитись вибiр прoфесiйнoгo шляху з часoм? 

Вправа-гра „Фантазії на тему….” 

Ця гра дозволяє дітям задуматися про те, яким вони уявляють своє 

майбутнє самостійне життя в суспільстві, прояснити свої мрії. 

Для цієї гри необхідно заготовити картки, гральні кубики та ігрове 

поле. Конкретне виконання гри залежить від вашої фантазії. На кожній 

картці стоїть порядковий номер і словесно описаний, відповідний йому 

об’єкт серії. На ігровому полі під номерами зображені об’єкти серії. Усього 

існує кілька серій – житло, навчання, друзі, дружина), робота, сім’я, 

захоплення, наприклад, до серії „житло” можуть входити такі об’єкти: 

горище, кімната в комуналці, вігвам, 5-кімнатна квартира в центрі міста, 

сільський будиночок, вілла на морі, диван в офісі, однокімнатна „хрущовка”, 

курінь, 3-кімнатна квартира в сталінському будинку і т. п. Розігрується: у 

кого яка буде житлоплоща. Учасники діляться враженнями про отримане 

житло, при бажанні вони можуть помінятися один з одним картками. Потім 

вони розповідають, як збираються облаштувати своє житло. Якщо комусь не 

пощастило, то як до цього ставитися? Як покращити свою ситуацію? Якщо 

комусь попалися ідеальні умови, що ти будеш робити далі? 

Під час обговорення акцентовано увагу на тому, що ми вибираємо в 

житті, що від нас залежить, що ми можемо змінити. Хтось зможе з горища 

зробити „цукерку”. 

Вправа „Відгадай професію” 

Один з учасників – ведучий, у центрі кола засобами пантоміми 

зображує людину будь-якої професії, наприклад, клоуна, вчителя, маляра, 

рибалки... той, хто відгадає професію, – стає ведучим. 

Вправа „Роль – атрибут”. 

Соціальні ролі можуть посилюватися певними речами – атрибутами й 

іміджем. Атрибут – те, що супроводжує ролі: зовнішні предмети, речі 

(наприклад, в учня – портфель, форма). Імідж – це очікуваний зовнішній 
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вигляд і особливості поведінки цієї ролі (наприклад, учителька – у білій 

блузці та строгому костюмі, серйозна). 

Вправа виконується по колу. Один учасник називає роль, а наступні за 

ним три учасники – її атрибути, наступний учасник знову називає роль тощо. 

Проводиться кілька кіл, щоб кожен учасник міг назвати хоча б по одній ролі, 

наприклад: кухар – каструля, кухарчук, білий фартух; поліцейський – форма, 

кийок, свисток; пасажир – квиток, багаж; мама – сумка, цукерки тощо. 

Вправа з гримом „Лицедійство” 

Дітям дуже подобається використовувати грим, вони захоплено 

розфарбовують собі обличчя й потім із задоволенням змивають грим, 

розмазуючи його. 

Інструкція. „Використовуючи грим, ми зараз будемо створювати своє 

незвичайне обличчя. Це буде маска для будь-якої ролі, наприклад, шамани, 

щоб посилити магічне значення своєї дії, розмальовували себе. І в наш час 

багато племен перед битвою або перед полюванням розмальовують себе, щоб 

посилити свій внутрішній стан готовності діяти. Індіанці прикрашали себе 

пір’ям, найбільше їх було у вождів. Можна намалювати собі абсолютно будь-

яке обличчя – злого пірата або сумного клоуна, веселу Пеппі або Кота 

Базиліо. Перш ніж приступити до роботи, подумайте, яке незвичайне 

обличчя вам зараз хочеться зобразити, постарайтеся зберегти це в таємниці. 

А тепер приступайте до роботи... Походіть розмальовані по кімнаті, не 

розмовляючи між собою... спробуйте визначити, хто є хто. Не розкривайтеся 

самі, нехай вас спробують упізнати”. 

Потім діти представляють свої ролі. 

Обговорення. Що було незвичайним для тебе у твоїй новій ролі? Що 

ти відчував, коли зображував...? Чиє обличчя тобі не здалося незвичайним? 

Інформація для ведучого. Перед проведенням наступної вправи з 

дітьми проводиться бесіда про соціальні інститути. Це суспільно визнані 

заходи – взаємини людини, громадянина й суспільства, держави. Соціальні 

установи: поліклініка, банк, поліція, готель, музей, театр, школа, в’язниця 
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тощо – є проявами цих суспільно визнаних заходів, ставлення суспільства 

або держави до здоров’я людини, її освіти чи покарання за правопорушення. 

Усі соціальні інститути спираються і на негласне суспільне визнання, і на 

суворо формальний закон. Так, кожному громадянину за законом належить 

обов’язкова середня освіта, але якщо він здатний, він може здобути вищу 

освіту. Жити в суспільстві й бути вільним від суспільства неможливо, і 

кожна людина, виконуючи соціальні функції, знаходиться у взаємодії з 

соціальними інститутами. Вступаючи в соціальний контакт, учасник повинен 

виконувати свою соціальну роль, не виходити за її межі й не забувати про 

свої цілі. Якщо ви прийшли до поліклініки, то ви очікуєте отримати 

лікування й отримуєте його, але й нічого, крім цього. Приходячи до лікаря, 

не скаржтеся на житлові умови й не шукайте буфет. 

Пам’ятка „Алгoритм вибoру професії”: 

– зiбрати як прo стoрoнню людину дoсьє на себе – oб’єктивне й 

дoстатньo пoвне. Прo свoї iнтереси, схильнoстi, oсoбливoстi мислення, 

пам’ятi, уваги, нервoвoї системи. Для цьoгo мoжна залучати друзiв, батькiв i 

вчителiв – пoгляд з бoку мoже звернути твoю увагу на щoсь непoмiчене;  

– сталo зрoзумiлiшим, якi сфери тебе привертають? Тепер шукай 

людей, якi вже працюють у них, i детальнo рoзпитуй прo плюси й мiнуси. Так 

ти змoжеш скласти уявлення прo їхню рoбoту зсередини;  

– а зараз тoбi залишилoся найважливiше – спiввiднести цi вимoги зi 

свoїми oсoбистісними oсoбливoстями та зрoзумiти, чи вiдпoвiдають твoї 

схильнoстi цим вимoгам; прoаналiзуй, наскiльки ти гoтoвий присвятити себе 

дoсягненню цiлей.  

Тoдi вибiр прoфесiї буде правильним i вдалим.  

Пiдсумoк: Як Ви ставитеся дo цього вислoву:  

– Oсь краща порада: „Знайди щo-небудь, щo тoбi пoдoбається рoбити, а 

пoтiм знайди кoгo-небудь, хтo буде тoбi за це платити” (Уайтхoрн Кетрiн). 
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Дoдатoк И  

Тема: „Харчування, кулінарія – загальні вимоги до продуктів” 

Мета: ознайомити школярів з поняттями „Кулінарія” і „Харчування”, 

поговорити про значення продуктів харчування в житті людини, про корисні 

властивості продуктів. Ця тема займає два уроки.  

Форми роботи: слайди, мінілекція, фільм, вправи, гра „Знавець 

кулінарії”, адаптована до теми заняття. 

Один з учасників – ведучий – у центрі кола засобами пантоміми 

зображує людину професії, яка відповідає темі вивчення, наприклад, кухар, 

шеф-кухар, офіціант, кондитер... Той, хто відгадає професію – стає ведучим 

„Кулінарне лото”.  

На першому занятті – „Харчування – питання серйозне”. Поговоримо 

про раціональне харчування. 

На другому занятті темою буде – „Бутерброди, сандвічі, канапе, 

тартинки, тарталетки”. 

Кулінарія (з лат. кухня) – мистецтво приготування їжі. Кулінарне 

мистецтво – куховарське мистецтво. Харчування – процес засвоєння 

організмом поживних речовин (білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні 

солі), необхідні для підтримки життя, здоров’я і працездатності. Здоровий 

раціон людини – набір продуктів для того, щоб правильно харчуватися з 

користю, економно витрачати продукти; різноманітність їжі, перелік страв – 

меню.  

Урок 1. Тема мінілекції „Харчування” 

Мета: познайомитись з культурою споживання їжі. 

Харчування (їжа) для людини – необхідність, але воно повинно бути 

раціональним. Що становить здоровий раціон людини? Сутність здорового 

харчування складається з того, щоб із доступних продуктів обирати корисні. 

В основі харчової піраміди – складні вуглеводи, до яких належать зернові: 

хлібобулочні та макаронні вироби, пластівці, крупи й рис. Ці продукти – 

основа здорового харчування. 



242 

Другий рівень розподілений на дві рівні частини: овочі та фрукти. Ці 

продукти також належать до складних вуглеводів. Більшу частину вашого 

раціону повинні складати продукти з цих трьох груп. 

Третій рівень розподілений на дві невеликі частини. В одній із них такі 

продукти, як молоко, йогурт і сир, в іншій – м’ясо, птиця, риба, бобові, яйця 

та горіхи. Продукти, що належать до цих підгруп, слід застосовувати в 

помірній кількості. Чому? Тому що більшість з них багаті на холестерин і 

насичені жири, через що зростає ризик захворювання коронарних артерій, а 

також на рак.  

Харчова піраміда  

1. Жири, рослинні олії, солодощі – уживати якомога менше.  

2. Молоко, йогурт, сири – 2 – 3 порції протягом дня.  

3. М’ясо птиці, риби, бобові, яйця, горіхи – 2 – 3 порції протягом дня. 

4. Овочі – 3 – 5 порцій протягом дня. 

5. Фрукти – 2 – 4 порції протягом дня. 

6. Хлібобулочні вироби, зернові, рис – 6 – 11 порцій протягом дня. 

Розсудливість підказує віддавати перевагу їжі з нижніх рівнів пірамід. 

Піраміду вінчає невелика ділянка, куди належать жири, рослинна олія  

й солодощі. Поживних речовин у цих продуктах мало, тому й уживати їх слід 

поменше. Споживати більше їжі з нижньої частини піраміди й менше – з 

верхньої. 

Краще не зупинятися на якомусь одному продукті з кожної частини 

піраміди, а обирати різну їжу з цих частин. Адже в різних продуктах поживні 

речовини й харчові волокна містяться в різних пропорціях, наприклад, одні 

овочі та фрукти є чудовими „постачальниками” вітамінів А і С, а інші – 

багаті фолієвою кислотою, кальцієм і залізом. 

Не дивно, що вегетаріанство стає все більш популярним. Відомості 

переконливо доводять, що вегетаріанці менше страждають на ожиріння, 

запори, рак легенів і алкоголізм. 

Секрет у тому, щоб замінювати одну їжу іншою. 
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Їжте якомога менше покупної випічки! 

Урок 2. „Бутерброди, канапе, сандвічі, тарталетки, тартинки” 

Мета уроку: ознайомити школярів з гігієною кулінарних робіт, 

правилами техніки безпеки роботи з ножем; познайомити дітей з різними 

видами бутербродів; навчити дотримання правил гігієни й техніки безпеки 

під час кулінарних робіт, приготування різноманітних бутербродів. 

Бутерброди легко приготувати й подати – це ви можете зробити цілком 

самостійно. Бутерброди повинні бити маленькими – на два-три укуси – і 

невисокими. Не нагромаджуйте закуску в десять шарів. 

Співвідношення хліба до закусок має бути таким –  1: 1, 1: 2 або 1: 3. 

Хліб від батона відрізають косо.  

Бутерброди готуються з хліба, масла, яєць, ковбасних та інших м’ясних 

і рибних продуктів. 

Хліб для бутербродів нарізають тонкими скибочками, батон ріжеться 

косо. 

Добре виглядають бутерброди, прикрашені вершковим маслом і 

майонезом. 

Види бутербродів: Бутерброд з яєчного паштету; з судаком; з овечим 

сиром; з шинкою; з грибами; з овочів; із зеленим горошком; з ковбасою; з 

помідорами; з відвареним язиком; із зеленою квасолею у стручках; із сиром; 

з печінкою; із сардинами або шпротами; з ікрою; із сьомгою; з плавленим 

сиром; з оселедцем; з бужениною; з гусячою печінкою; зі спаржею. 

Бутерброди відкриті – це шматочок хліба, на який покладено ковбасу, 

сир, ікру й т. ін. Співвідношення хліба й додаткових продуктів може 

коливатися в межах від 1: 1 до 3: 1. 

Бутерброд із шинкою (окостом, рулетом); з вареною рибою (білуга, 

севрюга, осетрина); з малосольною рибою; з ікрою; з оселедцем; із сиром; із 

жирними продуктами (шпигом, грудинкою, корейкою); з кількою. 

Бутерброди закриті (сандвічі) готують на двох скибочках пшеничного 

хліба.  
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Зразкове поєднання продуктів для приготування закритих бутербродів: 

шинка варена й масло, змішане з гірчицею; телятина смажена й масло, 

змішане з гірчицею; ковбаса варена й масло, змішане з гірчицею; ростбіф і 

масло, змішане з соусом; курка смажена (філе) і масло вершкове; дичина 

смажена (філе) й олія з соусом „південний”; сир і масло вершкове; сир 

гострий натертий і олія вершкова; яйця, зварені круто, і майонез; оселедець 

(філе) й олія з жовтками, гірчицею; кільки або анчоуси й масло вершкове; 

ікра паюсна й масло вершкове; ікра кетова, масло вершкове й зелена цибуля; 

лососина або сьомга й масло вершкове; балик і масло вершкове; осетрина 

варена й масло, змішане з хріном; севрюга копчена й масло, змішане з 

хріном. 

Бутерброд рибні: з рубаним оселедцем і тертим сиром; з копченою 

рибою; з кількою і картоплею; з сардинами; з сардинами й сиром; з 

сардинами й маринованими овочами; з грибами, помідором і цибулею. 

Бутерброди закусочні (канапе) готуються найчастіше на підсмаженому 

хлібі або на слойці з різними продуктами (сиром, оселедцем, яйцем, кількою, 

крабами та ін.). 

Бутерброди асорті готують на шматочку пшеничного хліба вагою 40 г. 

На кожний бутерброд красиво укладають продукти, після чого його 

відповідно оформлюють. 

Бутерброди асорті дуже часто готують з салатами, зеленню, овочами. 

Вихід бутербродів звичайно 75, 85 і 100 г. 

Бутерброд з шинкою, яйцем і огірками; з паштетом; з яйцем і овочевим 

салатом; з крабами, соусом або майонезом; з кількою, оселедцем і сиром; з 

м’ясом і овочевим салатом; з ковбасою або шинкою, овочами; з рибою і 

овочевим салатом; з яйцем, ікрою та маслом; з крабами й овочевим салатом; 

із заливною рибою; з телятиною; з рибного асорті (три види риби); з м’ясним 

асорті (три види м’яса). 
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Тартинка – те саме, що бутерброд: тонкий шматок хліба з маслом або 

закускою. Тартинка (фр.) – скибочка хліба, намазана маслом, варенням, 

повидлом, джемом або свіжими ягодами. 

Сандвіч (англ.) – бутерброд з двох складених разом скибок хліба з 

маслом і будь-якої закускою. 

Тарталетки – кошички, випечені зі здобного прісного тіста з салатами, 

паштетами, ікрою, домашньою птицею з соусами.  
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Додаток К 

Програма та фрагменти занять 

Осінні казки Срібного Зайця 

Заняття 1: „Знайомство” 

Мета: допомогти опанувати себе (свої особливості) і зрозуміти інших. 

Хід заняття:  

П’ятеро дітей і ведучий сідають у коло. 

– Оберіть собі місце, на якому вам зручно... воно буде вважатися 

вашим... і його ніхто не займе... Куди б ви хотіли дивитися: у вікно? на 

картину? На якому стільці вам зручніше? Є стільці вищі, нижчі... 

Діти сідають, міняються місцями, поступово заспокоюються, хоча 

перед заняттям вони бігали по приміщенню і тепер усидіти на місці їм важко. 

Пропоную вправу: „Дихаємо, на два рахунки вдих, на чотири – видих, 

повторюємо 10 разів”. Діти посміхаються, старанно дихають. Ведучий: 

„Тепер ви знаєте, як можна заспокоїти засмучених дорослих: потрібно всього 

лише правильно подихати разом з ними...”. 

Знайомлю дітей зі своїм помічником, Срібним Зайцем, пропоную 

привітатися з ним і представитися, назвавши себе на ім’я. Діти тиснуть лапку 

Зайцю. Один хлопчик перевертає звіра, недбало смикає його за лапку. 

Пояснюю: „Цей Заєць – непростий, з чарівної історії. Він нам її розкаже 

пізніше” (Гладжу Зайця і прошу дітей його не ображати). 

Діти говорять усі разом, не можуть зосередитися. „Давайте 

домовимося” – каже той, у кого в руках Заєць, а ми всі його уважно 

слухаємо, не перебиваючи. 

– Чим ми будемо займатися, як ви думаєте? 

Діти відповідають по черзі. Більшість не знає, кілька дітей 

здогадуються, що будемо розповідати казки. 

– Ми будемо вітати тих з вас, хто народився восени. А коли ви 

народилися? 

Діти відповідають. 
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– А подарунки будуть? – запитує один хлопчик. 

– Обов’язково. 

– А я влітку народився, але я теж хочу подарунок. 

– Тих, хто народився влітку, іншим разом теж неодмінно привітаємо, 

не хвилюйся. 

– А які осінні місяці ви знаєте? 

Діти не завжди можуть відповісти на це питання. Згадуємо всі разом. 

– А зараз який місяць? А яку пору року? А який буде наступний 

місяць? 

– Хто з вас уміє зберігати таємниці? Відповідайте чесно. 

– Я. 

– А я не завжди вмію ... 

– Добре, що чесно відповідаєш ... А зможеш тиждень нікому не 

розповідати? 

– Навіть мамі? 

– Мамі можна, а для інших дітей – це сюрприз. 

– Так, мабуть, зможу. 

– А як ви поясните людині, яка ніколи не бачила осінь, що це таке? 

Уявіть собі, людина живе на Північному полюсі, там лід і моржі, немає 

ніяких дерев. 

– Восени різнокольорові листя ... 

– Восени дерева мерзнуть ... 

– Восени відлітають птахи і стоять голі дерева ... 

Діти занудьгували. Ми приступаємо до гри. Я – людина, яка живе на 

Північному полюсі. Ставлю питання, дивуюся, що бувають і дощ, і трава 

тощо. 

А зараз уявіть: відлітають метелики, деякі летять через моря – крила в 

них обшарпані після довгої дороги, а ті метелики, що тут зимують, 

залишаються з красивими крилами. Загадайте, якого метелика ви покажете 
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нам, якого він кольору, як він летить, а ми вгадаємо. Показувати можна 

сидячи. 

Діти показують метеликів, ми вгадуємо. 

– Метелик ... білий, адмірал, капустниця ... 

А тепер птахи відлітають. Якого птаха ви покажете? Задумайте, а ми 

вгадаємо. Можете показати птаха руками, залишаючись на стільці, а можна 

„пролетіти” по класу. 

Показують птахів, ми вгадуємо: „Ворона, чайка, горобець, лелека”. 

– Назвіть вашу улюблену казку (по черзі). 

– „Попелюшка”, „Бджілка Кларидська”, „Іван-дурник” тощо. 

– А в цій казці правда чи вигадка? Або казка схожа на правду? 

– „Правда”, „Правдива”, „Усе вигадка” ...Найактивніший хлопчик 

швидко підраховує, скільки відповідей – „правда”, скільки – „вигадка”, 

коментує. 

– А зараз ми даруємо казку тим, хто народився восени. Казку про 

Срібного Зайця. Послухайте її. 

– Мама, а ти бачила коли-небудь зайця? – запитала дівчинка, яку звали 

Марійка. 

– Так! Одного разу до нас до будинку прийшов Заєць. Він був 

незвичайний: світився то срібним, то блакитним світлом. Заєць був дуже 

маленький і пухнастий. 

– А звідки він узявся? – здивувалася донька. 

– Ми жили на дачі. Був світлий, ясний день. Усі займалися своїми 

справами. Я готувала обід, думала: „Як би приготувати що-небудь смачне”. 

Нарешті нагодувала всіх обідом; настав час тиші. Усі розійшлися по своїх 

кімнатах. Було дуже спокійно й тихо. І раптом я почула тупіт. Топ-топ, плиг-

скік. Хто це може бути? І тут я побачила Зайця. Він утікав від когось. Я 

покликала його. 
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– Від кого ти втікаєш? – запитала я. – Поживи у нас, тобі не буде 

нудно: зможеш грати з нашими друзями Черепахою і Собакою. І тебе ніхто 

не скривдить. 

– А ви не посадите мене в клітку? 

– У нас і кліток немає. 

– Добре, я поживу у вас, а потім продовжу свій шлях. 

Увечері Черепаха, Заєць і Собака вийшли в сад перед будинком. Заєць 

був добрий і ласкавий, його було приємно тримати на руках. Але через кілька 

днів Заєць нас покинув. 

Минуло кілька днів. Дочка запитала маму: „Чому ти така сумна? 

Сумуєш за Зайцем?” – „Так ... Адже він такий незвичайний”, – відповіла 

мама. „Я знайду його”, – вирішила Марійка й пішла в ліс. Першого разу 

Марійка нікого не знайшла. І вдруге нікого не знайшла. А третім разом 

зустріла ворону, яка прокаркала: „Багато зайців у лісі, та не знайдеш того, 

якого шукаєш. Щоб знайти Срібного Зайця, необхідно знати чарівне слово. 

Ти вмієш берегти секрети?” 

І ворона сказала чарівне слово. Марійка знайшла Зайця, і він погодився 

піти з нею до мами. Мама дуже зраділа Зайцю. Вони довго розмовляли про 

все на світі, і Заєць відповідав на всі питання. Але потім сказав: „Мені пора 

йти. Бажаєте подивитися, де я живу? Тоді я перетворю вас на зайців”. І він 

перетворив маму на білого зайця, а Марійку – на блакитного. Вони примчали 

до дуба. 

– Це не простий дуб, – пояснив Заєць. – Щоб потрапити всередину, 

потрібно вмочити вуса в маленьке озеро. 

Усі троє вмочили вуса в озеро й опинилися всередині дуба. У дубі 

жили добрі казки. Заєць перевірив казки: „Мальвіна”, „Кіт у чоботях”, 

„Хлопчик-мізинчик” ... Срібний Заєць відкривав двері й показував казки, які 

живуть за дверима. 

– А тут живе казка, яку ви не знаєте. 

– Ти, напевно, сам складаєш ці казки? – запитала Маша. 
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– Ні, я просто живу. Якщо все йде добре, то виходить хороша казка. 

Вона оселяється в цьому дереві. Якщо ж зі мною відбуваються погані історії, 

то казки-історії женуться за мною. Потім погані історії лопаються. Твоя мама 

знайшла мене, коли за мною гналася погана казка. Тепер вона лопнула. Мені 

пора, на мене чекає багато справ. Я обов’язково ще прийду до вас у гості. 

Доберуся по сонячній доріжці. По ній я можу потрапити куди хочу. Ти, 

Марійко, розкажеш мені про все, що дізнаєшся за цей час, а я тобі про все, 

що зі мною сталося. 

– А куди ти йдеш? – запитала Марійка. 

– Поки в мене є від тебе таємниці. Не всі відразу. Я тобі ще багато 

покажу. Тут Срібний Заєць зник, а мама з донькою опинилися в себе вдома. 

– Це правда, чи це був сон? – запитала Марійка. 

– Діти, як ви думаєте? Ця історія правдива, вигадана чи це був сон? 

Діти відповідають: „Правда”, „Чарівна правда”, „Промінець сонячний”, 

„Правдива видумка”, „Сон”... 

– Цю казку ми разом зіграємо та подаримо тим, хто народився восени. 

Хто хоче бути Срібним Зайцем? Мамою? Донькою? Добре, троє хочуть бути 

Срібними Зайцями. Один із вас буде татом-Зайцем, а інші – його дітьми. 

Наступного разу будемо репетирувати. Принесіть, будь ласка, малюнок до 

своєї улюбленої казки. 

 

Заняття 2: „Багато що здається страшним у житті – зовсім не є 

таким” 

Мета: подалати тривожність, невпевненість у собі, недовіру. 

Деякі діти принесли намальовані ними малюнки до казки про Срібного 

Зайця. Показую дітям казковий дуб (стовбур і крона – з картону, у стовбурі – 

віконечка). 

– Я відкрию віконце, подивіться, що намальовано, і вгадайте. Зараз я 

вам покажу, яка казка тут живе. 
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– „Білосніжка і сім гномів”, „Казка про Срібного Зайця”, – 

відповідають діти. 

– А зараз я покажу віконця, де живуть казки про природу. Які казки про 

природу ви знаєте? 

– „Дванадцять місяців”, „Морозко”, – відповідають діти. 

– Які осінні казки ви знаєте? – питаю я. 

– Давним-давно було дуже багато казок про природу. Хмару називали 

відьмою або сірим вовком, а сонце ... Як ви думаєте? Пригадайте казку 

(відкриваю віконце): хмара й маленькі хмаринки. Яка це казка? 

Діти рахують, скільки хмарок намальовано. 

– Сім хмарок ... Це казка „Вовк і семеро козенят”. 

– Правильно, хмара закриває маленькі хмаринки, ніби вони пропали, 

з’їла їх вовк-хмара, а потім раз-два, хмара зникла – і знову з’явилися 

хмаринки ... Зовсім не страшна казка. А тепер подивіться, яка казка в цьому 

віконці? 

– Хмара й сонечко ... Вовк і сонце – вовк і Жар-птиця... „Червона 

Шапочка”, – здогадуються діти. 

– Раніше люди вірили, що з приходом осені прилітає Галка – Золота 

Ключниця – і забирає ключі від неба до весни. А навесні вона прилітає і 

відмикає небо золотим ключем. 

– Починаємо репетицію, – кажу я. – Згадаймо казку про Срібного Зайця 

і програємо її в особах. Оберіть, хто буде татом-Зайцем, а хто – його срібною 

донькою або сином. 

Готуючи виступ, діти обирають вік свого персонажа. Дехто з них 

хочуть бути 2-річними, деякі – 18-річними. З’ясовуємо, яка поведінка 

відповідає тому чи тому віку. Добре, якщо дитина під час занять „підросте”, 

„стане дорослішою”. 

Важливо в жодному разі не критикувати дітей через те, що вони не 

хочуть бути великими, а підтримувати їх бажання трохи підрости й радіти їм 

такими, якими вони є, приймати їх. 
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У кінці заняття підводяться підсумки, наскільки вдалося виконати 

правила спілкування (не заважати іншим). Діти отримують призи за 

розуміння виконувати правила, за чесність оцінки своїх успіхів („не вдалося”, 

„втомився” й ін.). 

Перед проведенням третього заняття в групі, у разі необхідності, 

бажано провести індивідуальне заняття з кожною дитиною. Мета – з’ясувати, 

наскільки дитина пам’ятає свою роль, допомогти їй „підрости”, з’ясувати, 

якого віку буде заєць тощо. 

Заняття 3. „Дарувати подарунки так приємно” 

Мета: подалати відчуття самотності, налагодити стосунки з іншими, 

розвиток толерантності, емпатії. 

З’ясуємо, у якому настрої прийшла на заняття кожна дитина. 

Проводимо найпростішу вправу на саморегуляцію: плавно на два рахунки – 

вдих, на чотири рахунки – видих. Вправа виконується в добре провітреному 

приміщенні, повторюється 10 разів. Кватирка має бути зачиненою. 

З’ясуємо, хто любить отримувати подарунки, а хто вважає за краще їх 

дарувати. Уявляємо, що наші руки – сонячні промінчики, останні теплі осінні 

промені. Вони нікому не вчинять лихого, дарують лише хороше. 

„Тренуємося” дарувати подарунки. Один дарує уявний подарунок (кульку, 

машинку, квіти), решта дітей вгадують, що це. Звертаємо увагу, „сонячними” 

були руки чи ні. За необхідності „золоте світіння” переходить на голову (у 

тебе начебто „золота голова”), на всю людину („ми всі як жар-птиці”), на всіх 

учасників заняття („ми – золотисті, чарівні птахи, що не нападають один на 

одного й не підлітаємо один до одного близько, від нас іде світло, сяйво, усе 

поруч з нами заспокоюється”)... Програємо казку так, як вона буде показана в 

класі на сцені. 

1. Ведучий: „Ми вітаємо всіх, хто народився восени ... Хто знає, коли 

він народився, підніміть руки. Хто народився восени? Ми даруємо вам казку 

про Срібного Зайця”. 

2. Представлення артистів. 
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3. Артисти сидять на стільцях на сцені. Звучить музика. 

4. Ведучий розповідає казку. Діти грають свої ролі. 

– Дівчинка пішла в ліс шукати Зайця, та не знайшла. Ворона сказала їй 

чарівне слово, і дівчинка знайшла Зайця. Як ви думаєте, яке чарівне слово 

було сказано дівчинці? 

Діти пропонують свої варіанти. 

Сказали „Олечка!” – дивіться, Оля посміхається, значить, ім’я – чарівне 

слово. 

– А як ви хочете, щоб вас називали? Костя? Костянтин? Хлопчик 

похмуро відповідає: 

– Костя. 

І так далі. Продовжуємо репетицію. 

5. Дівчинка прийшла до осіннього лісу. Звучить музика. Дівчинка 

ходить по лісу, а діти танцюють – „відлітають метелики”, „у вересні полетіли 

ластівки, журавлі, стрижі”, прилітають холодні вітри від залізних гір). 

– А що це за залізні гори? Правильно, льодові гори. 

Ударила блискавка, прилетіла Галка, закрила небо Золотим ключем, 

земля заснула, настала пізня осінь. 

Діти сідають на стільці, „засинають”. 

6. Мама розмовляє із Зайцем. 

7. Заєць усіх запрошує до лісу. 

8. Ведучий показує дуб, пропонує дітям угадати, яка казка живе в тому 

чи тому віконці. 

9. Діти показують, де яка казка живе. 

– А тут живе казка, яку ви ще не знаєте. Вона тільки народилася ... 

Заєць прощається. 

10. Мама й донька опиняються в будинку. Дочка запитує: „Це була 

правда, чи це був сон?” Мама з тим же питанням звертається до класу. 
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11. Ведучий каже, що на сцені, можливо, майбутні великі артисти, 

зараз їх перший виступ ... Артистам аплодують ... Артисти кланяються (якщо 

потрібно, репетируємо цей момент). 

12. Вручення подарунка. Ті, хто народився восени, по одному 

підходять, і артисти по черзі вручають їм подарунки (осінні листівки, мушлі 

тощо). 

Звучить музика. Заняття закінчено. 

Під час проведення заняття велику допомогу надає іграшка, яка 

зображує Срібного Зайця. Замкнуті діти з іграшкою ведуть себе більш 

розкуто, легше вступають у контакт. 

Дуже добре, якщо на заняттях присутні гості, педагог. Іноді краще, 

якщо гості не присутні на першому занятті, оскільки дехто з дітей 

соромиться їх, не може розслабитися. 

Зимові казки Срібного Зайця 

Заняття 4. „Спокій і самоконтроль” 

Мета: розвиток комунікації відчуттів. Вербалізація особистих 

відчуттів. 

Питання і завдання. 

1. Ми вирушаємо в царство зимових снів. А які сни вам подобаються? 

2. Які зимові казки ви знаєте? 

3. Які казки про зиму ви любите? 

4. Розігруємо етюд з казки „Снігова Королева”. Усі по черзі 

зображають Королеву, Кая, Герду. Учимося розмовляти з гідністю. Кай 

відмовляється відправитися за Сніговою Королевою й залишається з Гердою 

і бабусею тощо. 

5. Казки про зимову природу: 

– На що схоже зимове тьмяне сонце? На яку казкову героїню? … Так, 

„Царівна-Несміяна”, „Спляча красуня” – теж казки про довгий зимовий сон. 
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Розігруємо сцену, як холодне веретено-крижинка торкається красуні й 

вона засинає. Під час занять спонукаємо дітей грати роль короля, королеви, 

які піклуються про своїх підданих і водночас час тримаються з гідністю. 

6. Випробування для дівчаток. Дівчатка – Царівни-Несміяни. Діти 

приносять малюнки, картинки, смішні фотокартки тварин тощо й показують 

Несміяні. Якщо їй смішно, то за домовленістю вона має трохи посміхнутися 

(це „трохи” вимагає іноді більших тренувань). З дітьми обговорюємо, що 

смішно, а що – не смішно. Страшні малюнки просимо переробити, принести 

бажано що-небудь смішне. 

7. Випробування для хлопчиків – „Бій на Калиновому мосту”. 

Калинники – це морози. Завдання: помірятися силами. Діти ставлять лікті на 

стіл, сідають на стільці й з’єднують кисті, намагаючись покласти на стіл руку 

суперника. Умова конкурсу: перемагає той, у кого добрий вираз обличчя. 

Йому присуджується перше місце. Друге тому, хто фізично сильніший. Добрі 

– сильніші за всіх! А фізична сила – справа тренування. Хлопчики 

тренуються в парах. 

Ведучий підкреслює: сильні – завжди добрі та великодушні. Після 

поєдинку й перед ним суперники потискають один одному руки.  

Заняття 5 і 6. „Співтворчість” 

Мета: розвивати вміння спілкуватися, дружити, взаємодіяти в групі. 

Виступ. Вітаємо тих, хто народився взимку. Перш ніж вручити 

подарунки, іменинники проходять випробування: дівчатка – випробування 

Царівни-Несміяни, а хлопчики – бій на Калиновому мосту. Випробування 

повторюється до тих пір, поки всі діти не зможуть його пройти. Даруємо тим, 

хто народився взимку, казку про світлячка. 

Казку складаємо в групі. Зачин казки: „У Тихому океані є острів. На 

цьому острові росте дерево. Світлячки з усього світу злітаються на острів і 

оселяються на цьому дереві. Вони одночасно запалюються і гаснуть ... 

Музика світла. Учені не можуть пояснити це явище. Одного разу на тому 

острові виявилася дівчинка, схожа на ... (перераховуються діти, які беруть 
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участь у створенні казки). Далі діти складають казку „по колу”. Усе, що 

пропонується страшне, жорстоке ведучий відкидає, залишаючи 

захоплювальні пригоди. Кінцевий варіант казки записують і розповідають 

іменинникам. 

Один із варіантів казки був такий: 

„Один зі світлячків згас (перегорів). Що робити? Дивіться, на дорозі 

лежить камінь, напевно, він чарівний. Світлячки взяли дітей на свої спини, 

вони утворили килим-літак і полетіли до каменя. Камінь зняли і приклали до 

хворого світлячка. Він ожив. Світлячки знову зібралися разом і на собі, як на 

килимі-літаку, підняли дітей і полетіли навколо острова, показали його дітям. 

Потім вони спустилися біля дерева й обережно опустили дітей. Діти взяли 

світлячків із собою, світлячки розселилися по деревах, і кожне дерево ожило. 

Так діти допомогли світлячкам”. 

Якщо на цьому занятті в дітей з’являються агресивні висловлювання, 

ведучий непомітно змінює ситуацію в той момент, коли „слово” переходить 

до нього. При складанні казки дітям можуть допомагати інші педагоги (одна-

дві людини, які розуміють мету цього заняття). 

„Весняна подорож до країни велетнів” 

Заняття 7. „Я приймаю себе, я хороший” 

Мета: відкриття та засвоєння нових можливостей у різних сферах 

життя, своїх здібностей, інтересів, стосунків з іншими, цінностей, ідеалів. 

У багатьох народних казках розповідається про богатирів, які ростуть 

не по днях, а по годинах, про царівну-лебідь. 

Питання: „Як ви думаєте, про які явища погоди, про яку пору року ці 

казки? Що таке гуслі-самогуди? Жива й мертва вода? Острів Буян де 

знаходиться? Острів Буян – це спокійне місце?” 

Хмари на острові Буяні – це хмари весняного неба. Палаци, кораблі – 

замки, хмари – лебеді, грім – гуслі-самогуди. 

А щоб побачити їх, треба самому стати чарівником-велетнем. 
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Ми вітаємо всіх, хто народився навесні, і відправляємося у весняну 

подорож до країни велетнів. Уявіть, що ви велетні – величезного зросту, і все 

хороше у вас величезне, а ось погане – сильно зменшилося. Подивіться 

навколо, усе чорне стало в багато разів меншим, а все світле – у багато разів 

більшим. Яким тепер буде небо? Чайка? Береза? Кущ? 

А уявіть, велетень як почне реготати, не зупинити його, каміння 

почнуть падати від його велетенського реготу. А ось велетень зробив різкий 

рух – усе падає, валиться. А заплаче велетень, що буде? Налаштувалися? 

Прилетіла Галка – Золота Ключниця, відкрила своїм ключем весняне небо, і 

опинилися ми в синьому морі-океані та на острові Буяні. Не страшно? 

Малюємо весняних Велетнів, весняне небо. 

Заняття 8. „Яким я буду, коли виросту” 

Мета: сформувати уявлення про свій життєвий шлях, про себе, 

навчитися прислухатися до себе, до своїх бажань. 

Сірий Вовк прибіг до Івана-царевича, і вирушили вони за Жар-птицею. 

Сірий Вовк усе знає, Івана-царевича оберігає. Вовк-хмара – велетенський, 

богатирський. Каже Сірий Вовк Івану: „Обережно, Іване, не зачепи гуслі-

самогуди”. Іван іде обережно, та зачепив усе-таки гуслі-самогуди. Загримів 

грім, заграли гуслі-самогуди. „Сідай скоріше, Іване-царевичу”, – каже Сірий 

Вовк. 

Пропливала на сході хмара грізна, хмара грізна-велетенська. Випадала 

з хмари тієї книга велетенська, Блакитна книга Життя. Книга величезна, 

ходити – усю не переходити, читати – усю не перечитати, на руках тримати – 

не втримати. У книзі тій усе записано, про все дізнатися можна. Ведучий 

тримає книгу, показує дітям, як йому важко, кличе на допомогу всіх дітей. 

Вони включаються у гру, допомагають тримати книгу. Прилетіла Жар-птиця, 

розповідає про кожного: 

– Ти, можливо, будеш хірургом, без болю будеш робити операції, рани 

швидко будуть загоюватися. З інших країн прилітати будуть за тобою, коли 

дуже важко людина захворіє (як з’ясувалося з попередньої бесіди, дівчинка 
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хоче бути хірургом). Ти – зібрана та смілива, усім готова допомагати. Денис, 

напевно, усіх злочинців переловить ... перевиховуватиме злочинців. 

Денис. „Я їх усіх до тюрми посаджу”. 

Ведучий: „А ти думаєш, вони від того кращими стануть?” 

Діти: „Ні, ще гіршими”. 

Ведучий: „Досвід життя показує, що кращими вони не стають, а, 

дійсно, частіше стають ще гіршими”. 

– Кирило, напевно, буде перекладачем – усі мови буде знати, мову 

тварин розуміти навчиться, перекладати буде з однієї мови іншою, розуміти 

жителів інших планет (Кирило хотів бути перекладачем). 

– Гриша і Вітя, напевно, будуть шоферами. Возитимуть вантажі до 

будь-яких місць, і нічого не будуть боятися. Доставлять вантаж на будь-яку 

планету, адже вони сміливі й сильні (Гриша й Вітя хотіли бути шоферами). 

Тетянка, можливо, відправиться з тими, кого любить, подорожувати, не 

лише до будь-якої точки Землі, а й на іншу планету (Тетянка хотіла 

працювати в бюро подорожей). 

– Світлана, як нам здається, буде вихователькою в дитячому садку. 

Вона така весела, добра, терпляча, ніколи не лається. Діти в неї не сваряться, 

дуже її люблять. 

– А тепер, коли ми всі дізналися, покладемо книгу на місце (підіймаємо 

її вгору, і вона зникає у хмарах). 

На острові Буяні вітри буйні, хмари грізні. Дощі пішли сильні й омили 

всю Землю, вичистили її. Як жива вода гоїть рани, так і дощі загоїли всі рани 

Землі. Тільки в російських казках є вода жива й мертва. Потім пішли дощі й, 

як жива вода, оживили все навколо: зазеленіли дерева, з’явилися квіти, і 

люди стали іншими, добрими та веселими. Подули буйні вітри, очистили 

місто, і стало повітря в місті зовсім іншим – свіжим, чистим і легким. І ось у 

цю чисту, гарну пору року народилися ... (перераховуємо тих, хто народився 

навесні та влітку). Бажаємо вам, щоб навколо вас завжди була чистота у 

словах і вчинках. Даруємо подарунки (листівки, вироби та ін.). 
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Додаток Л 

Перелік занять гуртка „У світі казки” 

1. Вступ. Знайомство. 

2. Робота над невпевненістю в собі, тривожністю. 

3. Особливості спілкування. Відчуття неповноцінності. 

4. Комунікація відчуттів. 

5. Уміння спілкуватися, дружити, взаємодіяти. 

6. Я приймаю себе. Я – хороший. 

7. Моє майбутнє. 

8. Робота з агресією. 

9. Фізичний та когнітивний розвиток. 

10. Комунікація відчуттів. 



260 

Додаток М 

Таблиця М.1  

Оцінка соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів із соціально-культурного напряму 
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Правила поведінки в громадських 

місцях 

      

2. Правила гуртожитку       

3. Правила поведінки з незнайомими 

людьми 

      

4. Правила поведінки з друзями       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Правильно поводитися з однолітками, 

дорослими (знайомими та 

малознайомими) 

      

2. Увічливо поводитися під час розмови 

та прохань до однолітків та дорослих 

      

3. Культурно поводитися в громадських 

місцях 

      

4. Культурно поводитися при знайомстві       

Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Правила поведінки в родині       

2. Про склад сім’ї, імена, прізвища всіх       
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членів родини 

3. Про домашні обов’язки поміж членами 

родини 

      

4. Форми організації дозвілля та 

відпочинку 

      

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Правильно писати домашню адресу       

2. Виконувати хатні обов’язки       

3. Грати в рухливі та тихі ігри       

4. Співати пісні, розповідати казки       

 

Таблиця М.2  

Оцінка соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів із соціально-економічного напряму 
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Інформація щодо бюджету родини       

2. Види, засоби та мета накопичень у 

родині 

      

3. Щомісячні витрати на житло       

4. Щомісячні витрати на їжу       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Планувати грошові витрати в родині       
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2. Аналізувати та планувати накопичення 

за ступенем важливості 

      

3. Розподіляти гроші сімейного бюджету 

на одяг, їжу та інші потреби 

      

П
о
к
у
п

к
и

 

Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Правила поведінки покупця       

2. Правила вибору продуктів і речей у 

крамницях та маркетах 

      

3. Способи повернення неякісних товарів       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Робити покупки у крамницях, аптеках       

2. Культурно та грамотно спілкуватися з 

працівниками торгівлі 

      

3. Повернути або замінити неякісний 

товар 

      

 

Таблиця М.3  

Оцінка соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів із соціально-трудового напряму 
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Правила безпечної роботи з ріжучими 

предметами 
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2. Види страв, які потребують теплової 

обробки 

      

3. Правила роботи з електричними 

пристроями на кухні 

      

4. Правила сервірування столу       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Вибрати страву та підібрати продукти 

для її приготування 

      

2. Приготувати страви з яєць, крупи, 

макаронів, чай, каву 

      

3. Сервіровка повсякденного та 

святкового столу 

      

4. Працювати з електричними, ріжучими 

приладами на кухні 
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 в

зу
тт

я
 

Когнітивний (Знає/Знаю)       

1. Про види одягу для дівчат та хлопців       

2. Який буває сезонний одяг       

3. Головні убори для хлопців та дівчат       

4. Взуття для хлопців та дівчат       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Вибирати одяг за сезонами       

2. Вибирати головні убори за сезонами       

3. Вибирати взуття за сезонами та 

доглядати за ним 

      

4. Ремонтувати одяг та взуття       
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Таблиця М.4  

Оцінка соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів із соціально-правового напряму 
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Права й обов’язки дитини.       

2. Національну символіку України.       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Застосовувати у шкільному житті 

знання про права та обов’язки 

      

2. Володіти навичками комунікативного 

спілкування. 

      

3. Дотримуватись правил дорожнього 

руху. 
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Типи й види професійної діяльності       

2. Професії різних сфер діяльності: 

людина-людина, людина-природа, 

людина-техніка 

      

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Виконувати нескладну роботу з різних 

сфер професійної діяльності 

      

2. Взаємодіяти з фахівцями для отримання 

інформації про різні професії 

      



265 

Таблиця М.5  

Оцінка соціальної адаптації до самостійного життя учнів молодших 

класів із соціально-побутового напряму 
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Значення і правила виконання 

ранкового і вечірнього туалету 

      

2. Про значення ранкової фізкультури       

3. Про негативний вплив наркотиків, 

алкоголю, куріння 

      

4. Про значення і правила збереження зору       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Тримати в порядку речі особистої 

гігієни 

      

2. Застосовувати засоби особистої гігієни       

3. Виконувати ранкову гімнастику       
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Когнітивний (Знає/знаю)       

1. Основні засоби зв’язку       

2. Правила користування телефоном та 

довідником 

      

3. Номери термінових викликів       

4. Види поштових послуг       

Характерологічний (Уміє/умію)       

1. Грамотно розмовляти по телефону       

2. Знаходити телефонний номер за       
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довідником 

3. Пояснити причину дзвінка по телефону       

4. Оформити відправку поштових 

відправлень 
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Додаток Н 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Колективна монографія: 

1. Грибоєдова Т. О. Загальні проблеми соціальної адаптації до 

самостійного життя молодших школярів інтернатних закладів. Проектування 

життєвої компетентності учнівської молоді : колективна монографія. 

Hemeln. 2018. С. 308–335. 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

2. Грибоєдова Т. О. До визначення поняття соціальної адаптації та 

особистісного розвитку молодшого школяра, який виховується в закладах 

інтернатного типу. Гуманізація навчально-виховного процесу. Донецьк, 2015. 

Вип. LXXII. С. 269–275. 

3. Грибоєдова Т. О. Особливості соціальної адаптації до самостійного 

життя молодших школярів в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк, 

2018. Вип.1 (82). С. 60–71. (Index Copernicus). 

4. Грибоєдова Т. О Аналіз проблеми соціальної адаптації молодших 

школярів до самостійного життя в умовах загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

Зб. наук. пр. „Педагогічні науки”. Херсон, 2017. Вип. LXXX. Том 1. С. 225–

229. (Index Copernicus). 

5. Грибоєдова Т. О. Соціально-педагогічні умови соціальної адаптації 

молодших школярів до самостійного життя в інтернатних закладах. 
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