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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ 

ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ДО УМОВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Становлення обдарованої особистості у молодшому шкільному віці 

безпосередньо пов’язане з її адаптацією до умов початкової школи – 
включенням у нові соціальні стосунки, засвоєнням моральних норм, 
правил і суспільно значущих цінностей, формуванням особистісних рис, 
самооцінки, довіри до себе, навчальної мотивації. Однак школа і сім’я як 
найвпливовіші інститути соціалізації можуть негативно впливати на 
індивідуальний розвиток та адаптацію обдарованих дітей. 

Адаптація відкриває нові можливості розвитку особистості, які 
виявляються в її зміні, формуванні нових властивостей, і в цьому процесі 
особливе навантаження припадає на навчання. Розвиток особистості в 
процесі адаптації вимагає зміни її інтересів, ціннісних орієнтацій, 
життєвих планів, домінуючих мотивів. Водночас школяр засвоює моральні 
норми й цінності найближчого оточення, що формує здатність 
пристосовуватися до умов та вимог соціального середовища. Разом з тим, 
досвід роботи в школі свідчить про недооцінку ролі особливостей 
психологічної адаптації особистості молодших підлітків у період переходу 
від однієї ланки навчання (початкової школи) до іншої (основної школи) 
[1, с. 12]. 

Актуальність проблеми адаптації обдарованих дітей до шкільних 
умов підтверджують дані наукових досліджень багатьох відомих 
психологів і педагогів (Ш. Амонашвілі, О. Антонова, Д. Богоявленська, 
Ю. Гільбух, О. Кульчицька, О. Матюшкін, І. Панов, О. Савенков, 
Л. Токарєва, С. Томчук, В. Шадриков, Н. Шумакова та ін.), на думку яких 
чимало обдарованих дітей не змогли реалізувати себе через несприятливе 
освітнє середовище (проблеми в стосунках, негативна навчальна 
мотивація, відсутність прагнення успіху). 

З аналізу вітчизняних і зарубіжних концепцій і підходів до розуміння 
адаптації особистості випливає, що основою людського буття є 
середовище та соціальні стосунки. А умовою належного самопочуття 
людини є психічна рівновага, захищеність, відчуття особистісної вартості 
й корисності, що свідчить про її адаптацію у довкіллі. Адаптація до 
предметного світу розпочинається майже відразу після народження дитини 
і разом з процесом розвитку здібностей. Вроджена активність дитини, 
скерована соціальними вимогами, дуже швидко набуває інтенційності. 
Коли активність спрямовується на предмет, вона стає діяльністю. Ранні 
етапи онтогенезу вирізняються тим, що мета і результат, хоча і є 
важливими компонентами діяльності, але не визначають її зміст, позаяк 
зміст діяльності передусім визначається розвитком здібностей. Тут йдеться 
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про елементарні моторні, сенсорні, мовленнєві здібності тощо. Предметна 
діяльність у ранньому дитинстві є своєрідною моделлю розвитку 
здібностей як адаптації до світу речей. В цьому контексті предмети є 
суспільними предметами, діяльність – суспільною діяльністю, а здібності – 
способами розвитку дитячої особистості в системі соціальних стосунків  
[2, с. 56]. Класичне визначення здібностей запропонував Б. Теплов. 
Найважливіше з позиції вченого є те, що здібності – це складне, 
особистісне, полікомпонентне, але цілісне утворення; здібності не 
зводяться до знань, вмінь і навичок [4]. Окремим випадком є здатність, 
або, як зазначив Г.Костюк, здібність до розвитку здібностей, яку він прямо 
пов’язував з обдарованістю [3, с. 90]. 

Процес адаптації обдарованого школяра до умов навчання є 
надзвичайно складним і вимагає здійснення системної роботи з розвитку 
якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, 
організованості, охайності, наполегливості тощо, формування в учня 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності, прагнення до освіти 
впродовж життя, здатності до визначення цілей навчання, поінформо-

ваності з питань організації навчальної праці та режиму дня, здатності до 
самоконтролю та самооцінки. 

Узагальнюючи вищесказане, зазначаємо, що обдарованість є 
комплексною якістю, яка включає в себе елементи спадковості, сукупність 
задатків, різні види здібностей, властивості темпераменту, вплив 
соціальних факторів (навчання, виховання, сфери взаємин). Тому 
обдарованість може бути потенційною, такою, що представляє собою лише 
певні можливості для високих досягнень, які ще не реалізовані в даний 
момент у діяльності дитини та актуальною – проявленою, очевидною, 
тобто розпізнаною вчителями, психологами, батьками. Дітей, які 
демонструють актуальну обдарованість, називають талановитими. 
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