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У статті досліджено особливості психологічної адаптації дітей раннього віку до дошкільних закладів 
освіти. Виділено три фази адаптаційного процесу. Надано теоретичний аналіз психологічної адаптації. Роз-
крито причини важкої адаптації до умов дошкільного закладу. Проведено аналіз проблем психологічної 
адаптації дітей раннього віку. Подано перспективи подальших наукових розвідок.
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Постановка проблеми. Загальний стан осві-
ти в Україні характеризується динаміч-

ністю і спрямованістю на інтеграцію в європей-
ський освітній простір. Це вимагає перебудови 
педагогічного процесу на всіх рівнях, почина-
ючи з раннього дитинства. Потребою сьогоден-
ня є підвищення ефективності та якості роботи 
дошкільних закладів, гармонійного розвитку та 
підготовки до наступного етапу розвитку дітей, 
що дозволяє підвищити рівень їх психологічної 
адаптації, прогнозувати та упереджувати виник-
нення проблем дезадаптації дитини. Необхідно 
відзначити, що дезадаптація дітей, викликана 
активізацією деструктивно спрямованих чинни-
ків особистісного та соціального характеру, які 
здійснюють вплив на формування особистості та 
її психологічну готовність до сприйняття ново-
го виду діяльності, спричиняють труднощі у за-
своєнні нових знань, та перешкоджають розви-
тку умінь та навичок необхідних на даному етапі 
розвитку, та проектують як очікувані, так і нео-
чікувані проблемні ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблеми соціально-психологіч-
ної адаптації займалися Г. Айзенк, Г. Гартман, 
А. Маслоу, Ф. Березін, В. Медведєв, A. Налча-
джан, Ж. Піаже, A. Ріан, Л. Виготський А. Пе-
тровський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, A. Запо-
рожець та ін. Проблемою адаптації до дитячого 
закладу займалися Н. Захарова, Н. Аксаріна, 
Л. Якименко, С. Нечай.

Виділення невирішених раніше частин про-
блеми. У даний час стає актуальною тенденція 
вивчення психологічної адаптації особистості, 
разом з тим проблема вивчення означеного пи-
тання дітей раннього віку вивчена недостатньо. 
Слід зазначити, що на сьогоднішній день пробле-
ма вивчення особливостей адаптаційного потен-
ціалу дітей раннього віку до дошкільного закла-
ду досліджена недостатньо.

Мета статті – розкрити особливості психоло-
гічної адаптації дітей раннього віку до дошкіль-
ного закладу.

Виклад основного матеріалу. Адаптація дітей 
раннього віку, як правило визначається їх всту-
пом до дошкільного закладу, тому це і процес, 
і результат узгодження дитини з навколишнім 
світом дошкільного навчального закладу, при-
стосування до нової обстановки, до структури 
відносин, як з педагогами, так і з однолітками, 
встановлення відповідності поведінки прийнятим 
у групі нормам і правилами. 

На думку О. Родіонової, адаптаційний період 
у ранньому віці характеризується наступними 
факторами: «емоційна напруженість, занепоко-
єння (різного ступеня вираженості) або навпа-
ки – загальмованість» [10]. Успішність адаптації 
залежить від емоційного стану дитини.

За даними багатьох досліджень визначено, що 
адаптаційні процеси є важливим показником он-
тогенетичного розвитку дитини. 

Так, Л. Божович зазначає, що психічні осо-
бливості і якості формуються в ході пристосу-
вання дитини до вимог навколишнього середови-
ща. Потім вони набувають самостійного значення 
і в порядку зворотного впливу починають визна-
чати подальший розвиток дитини [2]. 

З погляду Ж. Піаже організмові допомагає 
адаптуватися в навколишньому середовищі, на-
самперед, інтелект [11]. Діти, за Ж. Піаже ма-
ють вроджену потребу до адаптації в навко-
лишньомусередовищі, ця потреба формується 
оточенням дитини, яке стимулює її тим, що за-
безпечує велику кількість задач на адаптацію. 
Відповідно до розвитку «когнітивні структури» 
у психіці дитини стають складнішими й допо-
магають пристосовуватися до навколишнього 
середовища. Когнітивнаструктура – це органі-
зований паттерн думки або дії, що дає змогу 
впоратися з якоюсь стороною життєвого досві-
ду або пояснити його. Такі когнітивні структури 
Ж. Піаже називав схемами та вважав, що всі 
схеми розуміння, створені в результаті роботи 
двох вроджених інтелектуальних процесів – ор-
ганізації й адаптації.

Д. Боулбі, сформулював теорію прихильнос-
ті, відповідно до цієї теорії, потреба в близьких 
емоційних стосунках є специфічно людською, 
вона присутня в немовлят і зберігається до кінця 
життя, як один з базових елементів людського 
виживання [3]. У процесі спілкування зі значу-
щим дорослим дитина конструює ментальні ро-
бочі моделі (очікування і почуття дитини щодо 
чуйності об’єкта прихильності), які служать для 
регуляції й інтерпретації поведінки дитини й 
значущого для неї дорослого. Отже, з погляду 
етологів, кожна дитина – це істота біологічна, ко-
тра з’являється на світ з адаптивними, генетично 
запрограмованими особливостями, і ці особливос-
ті провокують реакції інших людей на дитину, 
впливаючи на ймовірний план її розвитку.

Надходження дитини в дошкільну організа-
цію пов’язано з необхідністю пристосування до 
нової соціальної ситуації, норм та вимог, а також 
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оволодіння новими соціальними ролями та від-
носинами з однолітками й дорослими.

На думку О. Смирнової, кожна дитина по-
різному реагує на труднощі адаптації, однак є і 
загальні риси. Так, у дітей до трьох років у пері-
од адаптації проявляються занепокоєння, страх, 
депресивні реакції (загальмованість, млявість, 
байдужість). Особливостями дітей трьох років є 
те, що в них спостерігається підвищена збудли-
вість, дратівливість, примхливість, упертість і не-
гативізм, які в повній мірі виражаються вдома, в 
якості протесту і слугують своєрідною емоційною 
розрядкою психічної напруги, яка стримувалася у 
дошкільному закладі.

За спостереженнями психологів найбільш 
критичний вік для адаптації: від 9-10 місяців до 
1 року 6 місяців і від 3 до 3,5 років. Середній тер-
мін адаптації дітей в нормі складає (за спосте-
реженнями психологів) у яслах – 7-10 днів [12].

У ході комплексного дослідження, проведено-
го вченими в різних країнах, було виділено три 
фази адаптаційного процесу:

1. Гостра фаза або період дезадаптації. Вона 
супроводжується різноманітними коливаннями в 
соматичному стані й психічному статусі, що при-
зводить до зниження ваги, частих респіраторних 
захворювань, порушення сну, зниження апетиту, 
регресу в мовленнєвому розвитку (триває в се-
редньому один місяць).

2. Підгостра фаза або власне адаптація. Ха-
рактеризується адекватною поведінкою дитини, 
тобто всі зрушення зменшуються і реєструють-
ся за окремими параметрами на тлі уповільне-
ного темпу розвитку, особливо психічного, в по-
рівнянні з середніми віковими нормами (триває 
три-п’ять тижнів).

3. Фаза компенсації або період адаптованості. 
Характеризується прискоренням темпу розви-
тку, в результаті діти до кінця навчального року 
долають зазначену вище затримку темпів розви-
тку, діти починають орієнтуватися і поводитися 
спокійніше [1]. 

Аналізуючи наукові джерела, визначаємо, що 
психологи підкреслюють такі особливості адапта-
ції дитини до умов дошкільного закладу: по-перше, 
це легка адаптація, у процесі якої негативні змі-
ни у поведінці дитини нормалізуються протягом  
10-15 днів, дитина додає у вазі, адекватно пово-
диться в колективі, хворіє не частіше звичайного; 
по-друге, це адаптація середньої тяжкості, яка ви-
являється у тому, що зміни у поведінці дитини нор-
малізуються протягом місяця, при цьому дитина на 
короткий час втрачає у вазі, може наступити захво-
рювання тривалістю 5-7 днів, є ознаки психічного 
стресу; по-третє, це важка адаптація, яка триває від 
2 до 6 місяців, при якій дитина часто хворіє, втрачає 
вже наявні навички, може наступити як фізичне, 
так і психічне виснаження організму.

На думку, Дж. Робертсона можна виділити 
наступні фази адаптації дитини до дошкільного 
закладу та визначити їх особливості [4; 7].

Так, психологічними особливостями фази 
«протесту» є те, що у цей період дитина відчуває 
важке потрясіння, плачем кличе мати, проявляє 
ознаки паніки, не відпускає мати, коли вона при-
ходить і плачем проводжає.

Особливостями наступної фази психологічної 
адаптації, є фаза «відчаю», у процесі якої ди-

тина поринає в себе, стаючи неврівноваженою і 
нещасною порушується процес годування, ритм 
сну, появляються негативні звички.

У фазі «відчуження» відмічають наступні 
особливості: дитина втрачає інтерес до батьків, 
для неї вже байдуже, відвідують її чи ні, а після 
повернення додому дитина спочатку може ігно-
рувати батьків, відвертатися від них. У наступ-
ні кілька тижнів або навіть місяців її поведінка 
порушується: дитина може стати неслухняною, 
неврівноваженою, прагне триматися біля батьків, 
страшиться відпустити їх.

За даними наукових джерел, показниками 
психологічної адаптації дитини, тобто критеріями 
її успішної адаптованості до дошкільного закладу 
є стан психологічного комфорту (добробуту), від-
сутності напруженості в спілкуванні, прийняття 
однолітками, сприятлива взаємодія з виховате-
лем, адекватна реакція на розлуку з матір’ю.

З огляду на дослідження вчених необхідно ви-
користовувати наступні показники деструктив-
ної форми адаптації, розроблені Інститутом педі-
атрії [9]: порушення сну; порушення харчування; 
прояв негативних емоцій в спілкуванні; страхи 
простору; часті захворювання; зниження ваги.

Спостереження та аналіз поведінки дітей ран-
нього віку дозволили виявити етапи звикання 
дитини до дошкільного закладу, які в більшос-
ті випадків проходять всі діти та особливості їх 
протікання. 

Психологічними особливостями першого ета-
пу є те, що майже у всіх дітей спостерігаються 
ознаки нестабільності в емоційній сфері, психо-
логічного дискомфорту. Напевно немає жодної 
дитини, яка не переживала б з приводу сво-
го відриву від рідних. Малюки відмовляються 
від спілкування з іншими людьми, від іграшок, 
хворобливо реагують на розставання з батька-
ми – плачуть при розставанні і зустрічі з ними. 
У групі поводяться неспокійно, часто вереду-
ють, плачуть, буває так, що дитину і зовсім не 
можна заспокоїти, постійно запитують про маму, 
просяться додому, можуть відмовлятися від їжі. 
У заняттях і групових іграх, організованих вихо-
вателем, діти не включаються, не бачать яскра-
вих іграшок, які знаходяться в групі, віддають 
перевагу, своїй улюбленій іграшці принесеній із 
дому. До однолітків і вихователя ставляться бай-
дуже або стороняться їх. 

На другому етапі спостерігаються наступні 
особливості в адаптаційному процесі: діти з без-
лічі незнайомих дорослих виділяють для себе ви-
хователя, вони починають відгукуватися на його 
звернення на ім’я, реагують на ласку і пропо-
зиції пограти, звертаються до нього за допомо-
гою і підтримкою, якщо виникають труднощі при 
дотриманні режимних процедур і якщо щось не 
виходить. Малюки намагаються знайти у вихова-
телі втіху коли сумують за домівкою і по розлуці 
з мамою: вони прагнуть до постійного фізично-
го контакту, хочуть отримати увагу і ласку, по-
зитивну оцінку своєї діяльності, і упевненість в 
тому, що за ним прийдуть батьки, дитина може 
постійно слідувати завихователем [8].

Особливостями третього етапу є те, що діти 
починають активно користуватися іграшками 
які є в групі, досліджувати незнайомі предмети 
й навколишнє оточення. Діти активно приверта-
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ють увагу вихователя і прагнуть залучити його 
в свою діяльність, при виникненні труднощів в 
грі звертаються за допомогою, відповідають на 
пропозиції пограти разом. На даному етапі діти 
почали включатися в загально групові рухливі 
ігри та заняття. 

Визначають наступні особливості адаптації ді-
тей раннього віку на останньому етапі: у дитини 
спостерігається інтерес до інших дітей, потреба в 
спілкуванні з ними, діти прагнуть привернути до 
себе увагу товариша, посміхаються при зустрі-
чі з ровесником, заглядають в очі, пропонують 
іграшки прагнучи утримати його увагу. Дитина 
починає цікавитися сумісними іграми зодноліт-
ками, вони емоційно висловлюються, кривляють-
ся, наслідують в процесі гри та отримують задо-
волення від таких забав. З’являються вибіркові 
симпатії до деяких дітей. Малюки починають 
помічати засмучення, незадоволеність, радість 
інших дітей, емоційно співпереживають якщо 
комусь боляче. Дані етапи звикання проходять 
всі малюки, які прийшли в дитячий садок, але 
їх тривалість у всіх різна. Дитина швидко і без-
болісно може пройти всі етапи, а може надовго 
зупинитися на певному з етапів [1]. 

Аналіз наукових джерел доводить, що факто-
рами ризику, які ускладнюють період адаптації 
дитини є:під час вагітності це – токсикоз, стресо-
ві ситуації, приймання ліків, вживання алкоголю, 
куріння. Після пологів такими факторами є недо-
ношеність чи переношеність дитини; велика маса 
тіла (більш як 4 кг); часті вірусні респіраторні за-
хворювання, рахіт, анемія, діатез; затримка пси-
хічного розвитку; відсутність батька чи матері в 
сім’ї; перша або єдина дитина в сім’ї; конфліктні 
відносини в сім’ї. 

Причинами важкої адаптації до умов до-
шкільного закладу також можуть бути:

1. Не сформованість позитивної установки на 
відвідування дошкільного закладу. Для того, щоб 
негативні емоції не стали перешкодою для дити-
ни в період адаптації, важливо сформувати в неї 
позитивне очікування майбутніх змін. 

2. Не сформованість навичок самообслугову-
вання. Інколи батьки, бажаючи заощадити час, 
поспішають нагодувати, одягнути дитину, стри-
муючи своїми діями формування необхідних 
практичних вмінь та навичок. 

3. Значних труднощів у період адаптації зазна-
ють діти, які до відвідування дошкільного закладу 
мало спілкувалися з однолітками. З метою без-
пеки малюка у деяких випадках батьки свідомо 
обмежують спілкування своєї дитини з однолітка-
ми. Наслідком цього є недовіра до інших, конфлік-
тність, невміння попросити, невміння зачекати.

4. Відчуття дискомфорту при невідповідності 
домашнього режиму режимові дошкільної уста-
нови у випадках, коли домашній та режими до-
шкільного закладу кардинально відрізняються в 
часі та послідовності режимних моментів.

5. Дані багатьох досліджень показують, що в 
кризовий період розвитку (3 роки) адаптація до 
нових соціальних умов носить більш важкий і 
тривалий характер.

6. Період адаптації важкий не тільки для ди-
тини, а й для вихователя, тому батьки повинні 
позитивно налаштовувати малюка на зустріч із 
вихователем [6].

Отже, можемо визначити, що процес психоло-
гічної адаптації складається з наступних механіз-
мів: емоційно-вольового, поведінкового та фізіо-
логічного. Одним з головних є емоційно-вольовий 
механізм, тому що адаптація у дитини проявля-
ється, головним чином на психоемоційному рівні. 
Особливістю емоційного механізму психологічної 
адаптації, що включаю усі емоційні стани та пе-
реживання дитини, є те, що малюк, який уперше 
прийшов в дитячий колектив, у всьому бачить 
лише приховану загрозу для свого існування, у 
нього виникає страх, який є звичайним супутни-
ком негативних емоцій та стресу. Малюк боїться 
невідомої обстановки та зустрічі з незнайомими 
дітьми, нових вихователів, а головне – того, що 
батьки забудуть про нього і не прийдуть за ним 
увечері, щоб забрати додому. 

Негативні емоції – як правило, найважли-
віший компонент, зустрічається в основному у 
кожної дитини, яка вперше адаптується до ново-
го організованого колективу. Саме від швидкого 
та правильного реагування вихователів та бать-
ків на ці емоції залежить подальша конструктив-
на чи негативна форма адаптації дитини.

Особливостями фізіологічного механізму про-
цесу адаптованості є те, що під тиском стресу 
малюк частіше всього змінюється настільки, що 
може настати регрес майже всіх навичок само-
обслуговування, які вже давно засвоїв і якими 
успішно користувався вдома. Малюка доводиться 
годувати з ложечки та умивати, як немовля, він 
не може одягатися, роздягатися і користуватися 
носовою хустинкою, або взагалі відмовляється від 
їжі, від пиття, не ходить в туалет, не відповідає 
на запитання, про сон узагалі не варто згадувати. 
Слід зазначити, що у разі складної адаптації апе-
тит дитини або зникає зовсім, або навпаки може 
підвищуватися. Денний сон під час перших днів 
адаптаційного періоду відсутній. В міру звикання 
до дитсадка дитину починають вкладати спати, 
але спання найчастіше на початковому етапі бу-
ває короткотривалим, неспокійним.

Особливістю поведінкового механізму адап-
тації, що включає усі види соціальної активнос-
ті дитини та оточення, є наявність товариськості 
дитини, саме вона є благом для успішного ре-
зультату адаптаційного процесу. Однак в перші 
дні перебування в дошкільному закладі у деяких 
малюків втрачається і ця властивість. Важливим 
у поведінковому компоненті є пізнавальна діяль-
ність, яка підкріплює позитивні емоції дитини на 
стадії адаптації. У три роки ця діяльність тісно 
пов’язана з грою. Тому малюк, вперше прийшов-
ши в дитячий сад, нерідко не цікавиться іграшка-
ми й не бажає цікавитися ними. Пізнавальна ді-
яльність, як правило, знижується і згасає на фоні 
стресових реакцій. Але, якщо процес включення 
дитини до активної діяльності у дошкільному за-
кладі побудований вірно, то стрес стає мінімаль-
ним і незабаром зникає зовсім Поступово, коли 
тільки малюк зуміє налагодити потрібні контакти 
в групі, всі зрушення адаптаційного періоду під-
уть на спад – і це буде важливим кроком до за-
вершення всього процесу адаптації у дитини.

Найважливішим компонентом у формуванні 
конструктивних адаптаційних механізмів дити-
ни є батьківське ставлення. Стиль батьківського 
ставлення або стиль сімейного виховання позна-
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чає сукупність способів і прийомів спілкування 
стосовно дитини. Батьківська установка і реак-
ція – це узагальнені, характерні, ситуаційно не-
специфічні засоби виховання батьків з дитиною, 
це образ дій щодо дитини. 

Серед причин, що викликають дитячу три-
вожність, та перешкоджають процесу адаптації 
до умов дошкільного закладу на першому місці, 
на думку Є. Савіної – це неправильне виховання 
і несприятливі відносини дитини з батьками [5]. 

Опіка в родині – це система відносин, при 
яких батьки, забезпечуючи своєю працею, за-
доволення всіх потреб дитини, захищають її від 
будь-яких турбот, зусиль і труднощів, приймаю-
чи їх на себе. Питання про активне формування 
особистості відходить на другий план. У центрі 
виховних впливів виявляється інша пробле-
ма – задоволення потреб дитини та охорона її 
від труднощів. Батьки, по суті, блокують про-
цес серйозної підготовки їх дітей до зіткнення з 
реальністю за порогом рідної хати. Саме ці діти 
виявляються більш непристосовані до життя в 
колективі та схильні до дезадаптованості. 

Висновки та перспективи подальших на-
укових розвідок. Отже, особливостями пси-
хологічної адаптації дітей раннього віку є те, 
що психологічними механізмами, що сприяють 
ефективності психологічної адаптації дітей, є 
вміння та навички, які включають активну ді-
єву позицію, спрямовану на знаходження нових 
способів взаємодії з оточенням у змінних умо-
вах (копінг-поведінка); позитивне самосприй-
няття та прийняття інших; самостійність та 
вміння, які підвищують впевненість у тому, що 
труднощі можна подолати; усвідомлення потреб 
у змінах і прийняття нової ситуації, що потре-
бує пристосування. Послаблюють адаптаційні 
процеси такі психологічні механізми, як значне 
зниження інтелектуально-мнестичних здібнос-
тей, надмірна тривожність, агресивність, хро-
нічне відчуття дитиною напруги, надмірна за-
лежність від оточення, деструктивні механізми 
поведінки батьків так дитини. Подальшою пер-
спективою розвитку даного питання може стати 
розробка критеріїв психологічної адаптації ді-
тей раннього віку.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация 
В статье исследованы особенности психологической адаптации детей раннего возраста к дошкольным 
учреждениям образования. Выделены три фазы адаптационного процесса. Предоставлено теорети-
ческий анализ психологической адаптации. Раскрыты причины тяжелой адаптации к условиям до-
школьного учреждения. Проведен анализ проблем психологической адаптации детей раннего возраста. 
Подано перспективы дальнейших научных исследований.
Ключевые слова: адаптация, психологическая адаптация, особенности адаптации, дети раннего воз-
раста, дошкольное учебное заведение.
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THE PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 
OF CHILDREN OF EARLY AGE

Summary
The peculiarities of psychological adaptation of children of early age at preschool educational institutions 
were researched in the article. There were identified three phases of the adaptation process. The theoretical 
analysis of psychological adaptation was presented. The causes of difficult adaptation to the environment 
of a preschool institution were revealed. The analysis of problems of psychological adaptation of children 
of early ages was performed. The perspectives of further scientific researches were given.
Keywords: adaptation, psychological adaptation, peculiarities of adaptation, children of early age, preschool 
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