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ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ І БАТЬКІВ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ 
АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 

 
Вступ до школи – переломний момент у житті дитини, який 

пов’язаний з необхідністю адаптуватися до нових умов. Цей процес 
супроводжується різноманітними зрушеннями у функціональному стані і 
значною мірою зачіпає психоемоційну сферу. Від успішної адаптації дитини 
до школи великою мірою залежить успішність подальшої соціальної 
діяльності першокласника.  

Проблема адаптація до школи є предметом дослідження багатьох 
вчених. Це обумовлюється, перш за все, універсальністю цього явища, 
адже адаптаційні процеси об’єктивно обумовлені будь-якими динамічними 
змінами, що відбуваються у різноманітних системах. У дослідженнях 
Ю. Александровського, Ф. Березіна, Г. Балла, Л. Казначеєва, О. Кокуна, 
Б. Кочубея, О. Новікової, А. Маклакова, С. Максименко та інших проблема 
адаптація розглядається як постійний процес активного пристосування 
індивіда до умов соціального середовища. Шкільна адаптація розуміється 
як складний процес пристосування дитини до школи і школи до дитини. 

У загальному випадку психічна адаптація трактується як процес 
активного пристосування людини до мінливих умов навколишнього 
середовища, насамперед соціальних [1]. Якщо соціальне середовище 
висуває до людини вимоги, адаптація до яких ускладнена через її 
особистісні чи вікові особливості, то можуть розвиватися стани соціальної, 
психічної і соматичної напруженості, а це – загроза дезадаптації.  

Психологічна адаптація є найбільш значущим рівнем для 
забезпечення успішного пристосування першокласника до умов школи, 
оскільки механізми адаптації перш за все мають психічну природу [4]. 
Першокласник має пристосуватися до декількох сфер життєдіяльності: 
оволодіння навичками навчальної діяльності, набуття дружніх контактів з 
однокласниками та встановлення довірчих відносин з учителем, формування 
адекватної поведінки [3]. 

Аналіз досліджень з проблеми адаптації свідчить, що особистісний 
розвиток школяра значною мірою залежить не тільки від того, як 
складаються його стосунки з учителями та однолітками, але і від рівня 
взаємодії у системі «учитель – батьки». Проблеми шкільної дезадаптації, 
розлади психічного здоров’я, деформації особистісного розвитку дитини 
можуть виникати з причини неадекватних вимог, невідповідних 
можливостям дитини, конфлікту виховної системи школи і сім’ї, 
неузгодженості у діях педагогів та батьків в адаптаційний період. 
Створення загального позитивного емоційного фону відносин в новому 
соціальному просторі, де присутня співпраця вчителя і батьків, забезпечує 
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успішну адаптацію першокласників до умов школи [5]. 
Метою нашого дослідження є вивчення проблеми взаємодії вчителя і 

батьків у процесі адаптації першокласників до школи. 
Для дослідження соціально-психологічної адаптації дитини до 

школи було використані методики: «Експертна оцінка адаптованості 
дитини до школи» (В. Чирков, О. Соколова, О. Сорокіна), методика 
дослідження рівня шкільної адаптації та мотивації Н. Лусканової. 

Дослідження особливостей психологічної адаптації молодших 
школярів проводилось на базі 1-А класу НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 – ліцей» 
м. Володимира-Волинського Волинської області. Вибірка випробуваних 
складалася з 30 першокласників, з них 17 хлопчиків та 13 дівчат. 
Експертами в оцінці адаптованості дитини до школи виступили учитель-
класовод і батьки першокласників. 

Результати дослідження за методикою Н. Лусканової показали, що у 
класі відсутні діти з шкільною дезадаптацією. Водночас слід зазначити, що 
у 6,6 % дітей спостерігається низький рівень мотивації і адаптації до 
школи. Разом із тим у 36,7 % дітей проявляється високий і середній рівні 
адаптації. У 56,7 % першокласників зовнішня мотивація є основною 
мотивацією до шкільного навчання. 

Експертна оцінка адаптованості дитини до школи вчителем дала 
наступні результати: 60 % дітей перебувають у зоні адаптації, в 33,4 % 
дітей – зона неповної адаптації, у 6,6 % дітей за результатами дослідження 
зафіксовано дезадаптацію. 

Результати опитування батьків показали, що 80 % першокласників 
перебувають у зоні адаптації і лише 20 % – у зоні неповної адаптації.  

За результатами дослідження встановлено, що фактично у 57 % 
випадків спостерігаються розбіжності в оцінці рівня адаптації дітей до 
школи між учителем і батьками. Це на нашу думку говорить про різне 
розуміння процесу адаптації першокласників і неузгодженість позицій 
дорослих в плані профілактики дезадаптації учнів. Завищені очікування 
батьків першокласників, їх неадекватне ставлення до процесу адаптації 
дитини до школи говорить про недостатній рівень педагогічної культури 
батьків або її повну відсутність, індивідуальні особливості самих батьків. 
Це, в свою чергу, вимагає поєднання зусиль педагогів і сім’ї у подоланні 
проблем дезадаптації дітей, усвідомлення дорослими необхідності 
індивідуального підходу до особистості кожної дитини.  

Соціально-психологічна адаптація це складний процес, що напряму 
залежить від соціального середовища, в якому виховується дитина. А це в 
свою чергу вимагає підвищення рівня психологічної та педагогічної 
компетентності самих батьків, взаємодії школи і сім’ї з метою 
забезпечення психічного благополуччя учнів для успішного навчання в 
школі. 



Наука. Освіта. Молодь  
 

 - 88 -

Список використаних джерел: 
1. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С. Максименко, 

К. Максименко, О. Главник – К. : Мікрос-СВС, 2003. – 111 с. 
2. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / 

Г. А. Балл // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92–100. 
3. Вікова психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, 

Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 
С. 116–174. 

4. Воронова Є. Психологічна адаптація першокласників – основа 
успішного навчання / Є. Воронова // Початкова школа. – 2010. № 9. – 
С. 5–7. 

5. Северина С.  Успішна адаптація як умова гармонійного розвитку 
особистості / С. Северина // Психолог. – 2008. – № 40, жовтень. – 
С. 21–24. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


