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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Масштабність та гострота соціально–

економічних, культурних проблем життя сучасного суспільства потребують 

визнання пріоритету дошкільного виховання, розуміння і прийняття цінності 

раннього дитинства як найважливішого періоду становлення особистості. 

Нова соціокультурна ситуація і вимоги суспільства до особистості доводять, 

що сучасне покоління дітей поступово зіткнеться з необхідністю оволодівати 

наукою виживання на основі розвитку соціально–психологічних засобів 

пристосування до різноманітних, в тому числі й екстремальних ситуацій. 

Отже, практикуючи дітей у входженні в нові соціальні умови, дорослі мають 

розвивати їх адаптивні механізми, мобільність, гнучкість поведінки, 

стресостійкість. 

Момент переходу від вузького сімейного кола до групи однолітків і 

дорослих у закладі дошкільної освіти становить значну психологічну 

проблему для багатьох дітей раннього віку, що знаходить прояв у численних 

невротичних реакціях, негативних формах поведінки, безпорадності, 

замкнутості, зниженні рівня мовленнєвої та загальної психологічної 

активності. З іншого боку, проблеми адаптації дитини до нових соціальних 

умов можуть бути спричинені неправильними діями дорослих – батьків і 

вихователів, відсутньою конструктивною взаємодією між ними. 

Взаємини батьків і дітей є однією з найбільш актуальних проблем, яка 

досліджується сучасною психолого-педагогічною наукою. Саме у взаємодії з 

дорослим дитина входить у навколишній світ, набуває цінностей, засвоює 

суспільні норми і правила. Наявність гуманних почуттів між батьками і 

дітьми, в основі яких любов і довіра, є основою створення та підтримання 

здорового емоційного клімату в сім’ї, сприятливих умов для розвитку і 

реалізації інтелектуального та духовного потенціалу всіх її членів. Гуманізм 

батьківсько-дитячих взаємин є ціннісною системою орієнтирів батьків, яка 

спрямовується на дитину, втілюється в її свідомості та супроводжується 

позитивними емоційними переживаннями. 



Адаптація – пристосувальна реакція, заснована на інстинкті 

самозбереження, який передбачає уникнення небезпечних, несприятливих 

ситуацій. 

У психолого-педагогічній літературі досить широко розглядаються 

питання, пов’язані з адаптацією дітей до закладів дошкільної освіти 

(А. Жукова, Н. Добрейцер, Р. Тонкова-Ямпільська, Н. Ватутіна та ін.). На 

думку Н. Аксаріна, А. Мишкіс, для її вирішення необхідне створення таких 

умов, завдяки яким задовольнялися б потреби дітей у спілкуванні, 

здійснювалася б тісна взаємодія сім’ї та суспільного виховання. Вкрай 

важливим при цьому є правильна організація освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти. 

Проблема адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти широко 

розглядається у дослідженнях сучасних учених Західної та Східної Європи 

(К. Грош, М. Зейдель, А. Атанасова-Вукова, В. Манова-Томова, 

Є. Хабінакова), де зазначається, що початок відвідування закладу дошкільної 

освіти супроводжується емоційно-психологічними змінами особистості 

дитини, більшість з яких є несприятливими і вимагають цілеспрямованої 

корегуючої виховної роботи. 

Вплив батьківсько-дитячих взаємин на формування дитячої особистості 

розглядався в працях Ю. Аркіна, О. Вишневського, О. Духновича, Н. 

Лубенець, А. Макаренка, Я. Мамонтова, С. Русової, В. Сухомлинського, К. 

Ушинського, Я. Чепіги; аналізу характеристик батьківсько-дитячих взаємин 

присвячено дослідження Р. Белла, О. Варги, В. Гарбузова, Є. Ейдеміллера, О. 

Захарова, О. Карабанової, Р. Овчарової, М. Сапоровської, О. Смирнової, В. 

Смєхова, В. Століна, Р. Хавули, Е. Шефер. 

Проблеми взаємодії членів сім’ї один з одним і з навколишнім 

оточенням, формування системи сімейних цінностей і педагогічної культури 

батьків розкрито у працях Ю. Азарова, Т. Алєксєєнко, О. Докукіної, К. 

Журби, В. Киричок, О. Кононко, Т. Кравченко, В. Кузя, С. Ладивір, В. 



Оржеховської, В. Постового, Р. Серьожникової, О. Сухомлинської, О. 

Хромової. 

Період адаптації дошкільників до закладу дошкільної освіти 

ускладнюється зміною предметно-просторового оточення та появою нових 

дорослих в оточенні дітей. Перебіг адаптаційного періоду багато в чому 

залежить від того, наскільки добре підготовлена дитина до переходу до 

закладу дошкільної освіти і сім’ї. 

У вітчизняній психології (М. Бітянова, Я. Коломінський, А. Налчаджян, 

А. Петровський та ін.), у зарубіжній психології (А. Маслоу, Г. Сельє, 

К. Роджерс та ін.) є деякі відомості про вплив дитячо-батьківських відносин на 

зміну характеру та змісту адаптації дітей дошкільного віку до нових умов. 

Проте спеціальних досліджень у цій галузі не проводилося. Це зумовлює 

необхідність  та актуальність дослідження проблеми «Вплив дитячо-

батьківських відносин на адаптацію дітей 3-4 років до закладу дошкільної 

освіти» 

Мета дослідження – визначити та експериментально перевірити вплив 

дитячо-батьківських відносин на адаптацію дітей 3-4 років до закладу 

дошкільної освіти. 

Відповідно до мети було визначено завдання дослідження: 

1. Проаналізувавши теорію та практику дошкільної освіти 

охарактеризувати процес адаптації дітей молодшого дошкільного віку, 

визначити глибину опрацювання даної проблеми на сучасному етапі та 

визначити понятійно-категоріальний апарат дослідження. 

2. Дослідно-експериментальним шляхом апробувати зміст (завдання, 

форми, методи) роботи зі зміни дитячо-батьківських відносин. 

3. Розробити науково-методичні рекомендації для вихователів та батьків 

щодо ефективного перебігу адаптації у молодших дошкільників. 

Об’єкт дослідження – процес адаптації дітей 3-4 років до закладу 

дошкільної освіти. 



Предмет дослідження – вплив дитячо-батьківських відносин на 

адаптацію дітей 3-4 років до закладу дошкільної освіти. 

 

  



ВИСНОВКИ 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що 

успішна адаптація до закладу дошкільної освіти у дітей 3-4 років багато в 

чому залежить від наявності у дитини досвіду спілкування з дорослими та 

дітьми. Прихильність лише до близьких людей, вміння спілкуватися лише з 

ними, невміння увійти у контакт з незнайомими людьми визначають характер 

поведінки. Діти, які вже мають позитивний досвід спілкування з дорослими і 

однолітками, становлять найсприятливішу групу за характером поведінки, 

адже  звикають вони до закладу дошкільної освіти порівняно швидко. Також 

важливим фактором є вміння дитини самостійно зайняти себе ігровою 

діяльністю. На адаптацію дитини також впливають наявність негативних 

звичок, режим дня у сім’ї, сформованість необхідних культурно-гігієнічних 

навичок. Безумовно, ці чинники формуються у дитини, вони залежить від 

характеру дитячо- батьківських відносин. 

Результати констатувального експерименту свідчать про те, що дитячо-

батьківські відносини в основному мають середній рівень. Адаптація дітей 3-4 

років до закладу дошкільної освіти також знаходиться на середньому рівні. 

Формувальний експеримент показав, що при поетапній організації 

змістовно насиченої діяльності, використанні системи формувальних впливів 

(бесіда, консультація, тренінг, ігри) у батьків досліджуваної групи з’явилися 

знання про стиль сімейного виховання, вміння ефективно взаємодіяти з 

дітьми, вміння щодо підготовки дитини до закладу дошкільної освіти. 

Отже, було зроблено такі висновки: 

1. Багатоаспектний аналіз поняття «адаптація», вивчення різних 

концептуальних підходів до розуміння цієї категорії, дозволили розглядати 

адаптацію дитини до закладу дошкільної освіти як пристосування до 

зовнішніх умов, оптимізацію взаємовідносин особистості та групи, зближення 

цілей їх діяльності, ціннісних орієнтацій, засвоєння індивідуумом норм та 

традицій групи, входження до її рольової структури. 



2. Проведене дослідження дозволило встановити, що рівень адаптації 

дітей 3-4 років до закладу дошкільної освіти залежить від рівня дитячо-

батьківських відносин. 

3. Поліпшенню дитячо-батьківських відносин сприяє поетапна 

організація роботи (інформаційна, навчальна, практико-перетворююча). 

Визначено педагогічні умови поліпшення дитячо-батьківських відносин:  

1) збагачення знань про дитячо-батьківські відносини, стилі сімейного 

виховання;  

2) навчання батьків ефективно взаємодіяти з дітьми;  

3) організація педагогічних ситуацій щодо підготовки батьками дитини 

до закладу дошкільної освіти. 

Отримані дані переконують у тому, що запропонована нами робота 

сприяє поліпшенню дитячо-батьківських відносин, а отже, і адаптаційного 

періоду дітей 3-4 років. 

 


