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Проблема адаптації людини знайшла широке ві-
дображення у працях учених усього світу. Загальні 
уявлення про адаптацію, її закономірності та фізіоло-
гічні механізми представлено в наукових досліджен-
нях А. Нальчаджян, О. Реан, А. Клінчю, Р. Дайсон, 
К. Парк, Д. Паркер та ін. Серед вітчизняних дослідни-
ків проблеми адаптації як форми соціальної діяльно-
сті особистості необхідно відзначити таких авторів: 
Т. Алексеєва, В. Острова, С. Харченко та ін. Загальні 
проблеми соціально-психологічної адаптації та фор-
мування і розвитку адаптивних особистісних харак-
теристик знайшли відображення в наукових працях 
Б. Ананьєва, Л. Виготського, Ф. Березина, А. Фур-
мана та ін. Роль механізмів психофізіологічної регу-
ляції в забезпеченні адаптаційних процесів вивчали 
Р. Баєвський, О. Кокун, Ф. Меерсон. Проблему адап-
тації першокласників до умов школи досліджували 
С. Северина, Т. Вовнянко, Н. Аміннінкова, Т. Вовнян-
ко, Т. Фронь. Дослідженням особливостей адаптації 
обдарованих учнів початкової школи та вивченням 
значущості соціальної підтримки батьків і вчите-
лів займалися Керрі-Енн Райт-Скотт, Адамс-Байерс, 
К.М. Берман, Н.Г. Каррінгтон, Ф. Гарне та ін.

Значний інтерес науковців і практиків до питан-
ня розвитку обдарованої дитини залишається недо-
статньо розробленим у теоретичному і практично-
му аспектах, оскільки в суспільстві тривалий час 

панувала думка, що обдарованість не є проблемою, 
а тому такі діти не потребують допомоги. Ця позиція 
є хибною, оскільки діти, які демонструють визначні 
здібності, у процесі розвитку зустрічаються зі знач-
ною кількістю проблем, пов’язаних з їхніми психо-
логічними, особистісними, пізнавальними й емоцій-
ними характеристиками. 

Відомо, що згідно з одним із рішень Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, обдаровані діти входять 
до «групи ризику». Їм необхідно особливе виховання, 
відповідні індивідуальні навчальні програми, спеціа-
льно підготовлені вчителі, спеціалізовані класи та на-
вчальні заклади [8, с. 23].

Метою статті є окреслення проблеми адаптації 
дітей молодшого шкільного віку, за допомогою вста-
новлення особливості соціально-психологічної адап-
тації обдарованих першокласників в умовах Нової 
української школи.

Цілями статті є такі: 
 – окреслити проблему  адаптації дітей молодшого 

шкільного віку;
 – встановити особливості соціально- психологічної 

адаптації обдарованих першокласників в умовах Нової 
української школи;

 – розглянути вплив наукової освіти на особли-
вості соціально-психологічної адаптації обдарованих 
першокласників;

Анотація. 
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– ознайомити читачів з біоекологічною моделлю 
У. Бронфенбреннера.

Почнемо розгляд запропонованої теми з того, що 
таке Нова українська школа (НУШ) і чим вона відріз-
няється від тієї школи, що була раніше. Згідно з визна-
ченням Міністерства освіти і науки України, НУШ – 
це ключова реформа, яку здійснює МОН у закладах 
загальної середньої освіти (ЗЗСО). Головна мета ре-
форми – створити школу, яка буде давати учням не 
лише знання (як це відбувається зараз), а й вміння 
застосовувати їх у житті, де буде приємно навчатися, 
де прислухаються до їхньої думки, навчають критич-
но мислити, не боятися висловлювати власну думку 
та бути відповідальними громадянами. Разом з тим, 
батькам також подобається відвідувати цю школу, 
адже тут панують співпраця та взаєморозуміння [7].

У цьому році розпочали навчаня в першому кла-
сі шестирічки, які навчатимуться у початковій школі 
чотири роки. Період розвитку дитини від шести років 
є перехідним між дошкільним і молодшим шкільним 
віком. З приходом до школи змінюється провідна дія-
льність шестирічного учня. Усі види діяльності (гра, 
діяльність, творчість) підпорядковуються отриманню 
освітніх послуг, тому важливо, щоб у першому класі 
перехід від ігрової до освітньої діяльності відбував-
ся поступово. Педагогічна діяльність з шестирічними 
дітьми передбачає обов’язкове врахування їхніх фізіо-
логічних і психологічних особливостей, а з обдарова-
ними першокласниками – вимагає ще більшої уваги й 
обізнаності вчителя щодо потенційних можливостей 
кожного учня.

Як відомо, зміна умов існування вимагає при-
стосування до них або, інакше кажучи, адаптації. Це 
відбувається, тому що новий досвід має вбудуватися 
в наявне уявлення про світ та себе в ньому. Ми пого-
джуємося з Ж. Поповою в тлумаченні поняття «адап-
тація». Автор підкреслює, що це відповідальний етап 
життя як учня, так і вчителів, батьків, адже саме в 
цей період шестирічний першокласник приймає й 
засвоює шкільні норми, у нього формуються інтерес 
до шкільного життя, віра у власні сили, відбувається 
дорослішання. Однак під час адаптації нерідко спо-
стерігається негативна фізіологічна реакція дитячого 
організму на зміну звичного способу життя: «швидка 
втомлюваність, порушення сну й апетиту, збудливість, 
дратівливість. Ось чому вчителю потрібно встанови-
ти позитивний емоційний контакт із дітьми та їхніми 
батьками, створити найбільш сприятливі умови для 
психологічної та фізіологічної адаптації першоклас-
ників до шкільного життя» [9]. Педагогічна діяль-
ність з шестирічними дітьми потребує обов’язкового 
врахування таких особливостей, як: слабкий розвиток 
вольової сфери; завищена самооцінка; прагнення в 
усьому бути першим; випробовування меж дозволе-
ного тощо. Таким чином, зміст занять вступного кур-
су НУШ розроблено відповідно до фізичних і психо-
логічних особливостей шестирічних дітей [9].

Так, С. Северина зазначає, що адаптацію визна-
чають як процес пристосування до успішного функ-

ціонування в певному середовищі, а також як здат-
ність до подальшого психологічного, особистісного, 
соціального розвитку. Діти 6–7 років переживають 
психологічну кризу, пов’язану із необхідністю адап-
тації. Зміни та варіювання часу і строків навчання в 
ЗЗСО відповідно до Закону України «Про загальну 
середню освіту», диференціація й інтеграція освітніх 
систем призводять до перегляду вимог про готовність 
дітей шестирічного віку до навчання. Вступ дитини 
до ЗЗСО супроводжується зміною динамічного стере-
отипу, що сформувався в дошкільний період [11].

Механізми адаптації, які було вироблено в ре-
зультаті еволюції людини, забезпечують можливість 
існування організму в мінливих умовах середовища. 
Поняття «шкільна адаптація» почали використову-
вати для опису певних труднощів, що виникають під 
час пристосування до шкільних умов. З цим поняттям 
пов’язують відхилення в освітній діяльності: трудно-
щі в засвоєнні освітнього матеріалу, конфлікти з одно-
класниками, неадекватна поведінка. 

Психологічна адаптація – це процес мотивації 
адаптивної поведінки людини, взаємодії особистості 
із середовищем, адже дитина має враховувати особли-
вості середовища й активно впливати на нього, щоб 
забезпечити задоволення основних її потреб і реаліза-
цію значущих зв’язків [3].

Соціальна адаптація – це процес, за допомогою 
якого дитина або дитяча група досягають стану соціа-
льної рівноваги; коли не переживають конфлікт із ін-
шими людьми. Першокласник пристосовується до ви-
мог соціальних груп, які його оточують (клас, родина 
тощо) [3, с. 128].

Більшість учених соціально-психологічну адап-
тацію визначають як пристосування людини до нових 
умов довкілля та його результат. Уміння адаптуватися 
за різних обставин характеризує процес становлення 
та розвитку особистості, її професійного зростан-
ня. У випадку її дезадаптації порушується не лише 
особистісно- професійний розвиток, а й знижуються 
психофізіологічні можливості організму, уможливлю-
ються розлади здоров’я [5, с. 33].

Проблема готовності дитини до школи сформува-
лася ще декілька десятиліть тому. Довгий час вважа-
лося, що критерієм готовності дитини до навчання є 
рівень її розумового розвитку. Так, Л. Виготський од-
ним із перших сформував думку по те, що готовність 
до шкільного навчання залежить від рівня розвитку 
пізнавальних процесів [2]. 

Соціально-психологічна адаптація, на відміну від 
фізіологічної, є процесом активного пристосування, 
що відбувається автоматично. Відносини з середови-
щем, до якого необхідно пристосовуватися, є особли-
вими. Тут не лише середовище впливає на людину, 
а й вона змінює соціально-психологічну ситуацію. 
Тому, адаптувати доводиться не лише дитину до кла-
су, місця в ЗЗСО, вчителя, а й учителя до нових учнів. 
Зростання негативних тенденцій в адаптаційній сфері 
людини зумовлює, на думку А. Фурмана, «загострен-
ня її психологічної боротьби з оточенням, що актуа-
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лізує процеси переживання та життєвий потенціал 
людини» [13, с. 56].

Пристосування дитини до школи відбувається не 
одразу. Це довготривалий процес, що вимагає сут-
тєвого напруження з боку емоційно-вольової сфери 
дитини. Існують низка факторів, які допомагають або 
перешкоджають успішній адаптації. Одним із таких 
факторів є особливості розвитку психіки, характерні 
для цього вікового періоду. Зазначені особливості по-
глиблено вивчав і висвітлював у своїх працях Л. Ви-
готський [2]. Його концепцію розвивали вітчизняні 
психологи Б. Ананьєв, Д. Ельконін, А. Леонтьєв. 
Прояви поведінки шкільної дезадаптації та причини 
їх виникнення описують психологи Л. Славіна, В. Ка-
ган, А. Венгер, Є. Новікова.

Очевидно, що пізнавальний інтерес учня фор-
мується лише тоді, коли освітня діяльність успішна, 
а здібності оцінюють позитивно. Правильно організо-
вані перші тижні перебування дитини у школі – одна 
з умов формування пізнавального мотиву молодшого 
учня. Ще однією умовою закріплення стійкого пізна-
вального інтересу є готовність до школи, адже успіш-
ність адаптації залежить від цієї готовності.

Одним із головних завдань учителів і психологів, 
які працюють у першому класі чотирирічної початко-
вої школи, є створення умов для успішної адаптації 
дітей до шкільного життя.

Необхідно пам’ятати, що тривалість адаптаційного 
періоду у шестирічок збільшується з трьох місяців до 
півроку. Оптимальний адаптаційний період становить 
один–два місяці. Залежно від різних чинників рівень 
адаптації дітей до нових умов може бути різним: висо-
ким, нормальним і низьким. Отже, систематичне нав-
чання дітей з шести років можливе, проте за умови його 
відповідної організації. Воно має базуватися на індиві-
дуальному підході до кожної дитини, враховувати весь 
комплекс гігієнічних, психологічних і педагогічних 
умов, що необхідні для розвитку дітей цього віку [9].

Однак високі потенційні можливості обдарова-
ної дитячої особистості не завжди вдається розвину-
ти через непристосованість до умов навчання й деза-
даптацію [4]. Обдаровані діти молодшого шкільного 
віку, у зв’язку з психічним і особистісним розвит-
ком, виявляють виразне прагнення до більш значу-
щого місця в житті, виконання нового виду діяльно-
сті, важливої не лише для них, а й для інших. Реалі-
зуючи це прагнення, вони вступають у суперечність 
зі стилем власного життя, їх перестає задовольняти 
гра. Тому, на думку Г. Шихі, дошкільний вік може 
закінчитися кризою, яка буде проявлятися у втраті 
дитячої безпосередності, замкненості, штучній по-
ведінці, деякі діти можуть стати важкокерованими, 
а часом – некерованими [14, с. 184]. 

Тому, здійснюючи психологічну адаптацію обда-
рованої дитини до навчання, необхідно враховувати 
відповідні характеристики цього періоду. По-перше, 
змінюється соціальна позиція дитини: з дошкільника 
вона стає учнем. З’являються нові складні обов’язки: 
виконувати домашні завдання; приходити вчасно до 

освітнього закладу; бути уважним і дисциплінованим 
тощо. Вперше у своєму житті дитина стає членом су-
спільства з власними чітко визначеними обов’язками. 
По-друге, у дитини відбувається зміна провідної ді-
яльності. До початку навчання діти зайняті переваж-
но грою. З приходом до ЗЗСО вони починають опа-
новувати освітню діяльність. Основна психологічна 
відмінність ігрової та освітньої діяльності полягає в 
тому, що перша є вільною, а друга – побудована на 
зусиллях дитини. Перехід дитини від ігрової діяль-
ності до освітньої, зазначає Л. Савенок [10], здійс-
нюється не з її волі, не природним для неї шляхом,  
а є «нав’язаним» їй зверху. По-третє, важливим чин-
ником психологічної адаптації дитини до ЗЗСО є її со-
ціальне оточення. Від відношення вчителя до дитини 
залежить її подальша успішність. Успішність процесу 
адаптації дитини залежить також від того, наскільки 
міцно вона змогла ствердити власну позицію серед од-
нолітків. Активна та ініціативна дитина стає лідером, 
починає добре вчитися, тихий і податливий учень пе-
ретворюється на аутсайдера, вчиться без бажання або 
незадовільно. По-четверте, однією з гострих проблем 
є проблема заборони рухової активності ініціативної 
дитини і, навпаки [1]. 

Як ми вже зазначали, адаптацію визначають не 
лише як процес пристосування до успішного функці-
онування в певному середовищі, а й як здатність до 
подальшого психологічного, особистісного, соціаль-
ного розвитку людини. Тому різнобічне досліджен-
ня адаптації обдарованих дітей до умов початкової 
школи передбачає виділення передумов, що зможуть 
забезпечити стабілізацію їхньої персональної присто-
сованості. 

Розглянемо основні причини неуспішності в нав-
чанні та проблем у поведінці обдарованих дітей, а саме: 

− вплив соціально-економічних і національно- 
культурних умов;

− фізичні обмеження (порушення зору, слуху тощо, 
хвороби), недостатнє харчування. Разом з тим, серйоз-
ні фізичні дефекти можуть слугувати стимулом до ви-
щих досягнень;

− емоційні та поведінкові проблеми;
− високий творчий потенціал;
− перфекціонізм;
− нерівномірність психологічного та соціально-

го розвитку обдарованих дітей (дисинхронія) [12, 
с. 94−102]. 

Важливо розуміти, що для обдарованого першо-
класника засвоєння знань не має стати механічним 
процесом. Знання можна вважати засвоєними, якщо 
поняття та їх функціональні зв’язки стали здобутком 
учня. Головним завданням у професійній діяльності з 
обдарованими дітьми, на думку Н. Кульчицької-Ручки,  
має стати стимулювання їхньої активної пошукової 
діяльності та самостійності.

Головними умовами для виконання цього завдання є: 
1) залучення дитини до освітнього процесу, що 

сприятиме підвищенню ефективного засвоєння знань, 
умінь та навичок;
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2) стимулювання інтелектуальних зусиль дитини;
3) формування впевненості у власних силах; 
4) виховання відповідної незалежності у поглядах 

дитини [6].
Обдарована дитина не зможе реалізувати власні 

здібності, якщо в неї сформувалася невпевненість, 
низька комунікативність і самооцінка. Лише соціаль-
но активна особистість зможе успішно оволодівати 
освітньо-виховними програмами, буде прагнути до 
самовдосконалення і саморозвитку. 

На нашу думку, більш ефективно соціально- 
психологічна адаптація обдарованих першокласників 
буде здійснюватися за умов наукової освіти. Оскільки 
за умови грамотного впровадження наукової освіти в 
початковій школі адаптаційний бар’єр буде набагато 
легше подолати обдарованим дітям. Як ми вже зазна-
чали, обдаровані діти вимагають більш ретельної ува-
ги до себе вчителів. Це пов’язано з особливостями їх 
розвитку та соціалізації. Наукова освіта дасть змогу 
розкрити потенціал кожної обдарованої дитини, вра-
ховуючи її схильності, творчі здібності й особистісні 
характеристики.

Позитивний вплив на успішну адаптацію обда-
рованих учнів початкової школи буде мати дослідна 
діяльність, адже через безпосередній «живий» експе-
римент учні швидше зацікавляться новими знання-
ми і матимуть можливість краще засвоювати знання, 
адаптуючись до вимог НУШ. 

Учитель, використовуючи знання з наукової осві-
ти, зможе зробити перехід від умов дошкільного за-
кладу освіти (ДЗО) до умов НУШ поступовим і менш 
травмувальним. Завдяки подоланню страху до освіт-
ньої діяльності в молодшому шкільному віці, обдаро-
вані учні зможуть ефективно засвоювати нові знання, 
привносячи їх у стійку світоглядну систему завдяки 
науковій освіті.

Окремий інтерес представляє етичний стиль жит-
тя у рамках наукової освіти, що передбачає націле-
ність на збереження ресурсів нашої планети. З огляду 
на те, що переважно обдаровані діти чутливо став-
ляться до питань етичної доцільності, відчуттю краси 
тощо, ознайомлення їх з етичним стилем життя роз-
ширить горизонти пізнання і дасть змогу виходити за 
межі звичного підходу до отримання знань.  

Ефективною буде адаптація обдарованих учнів до 
умов НУШ завдяки використанню дослідницьких ме-
тодів організації навчання та наявності відповідного 
стимульного матеріалу. 

У цьому контексті необхідно звернути увагу на 
біоекологічну модель У. Бронфенбреннера. Зазначена 
модель використовується для ілюстрування систем-
ного зв’язку між соціально-психологічним комфор-
том обдарованої дитини та її оточенням, з особливим 
акцентом на підтримку з боку батьків і вчителів.

Згідно з дослідженням У. Бронфенбреннера 
(1992), персонально-контекстний дизайн повинен 
враховувати характеристики як особистості, так і на-
вколишнього середовища. Попри те, що контекст є 
важливим для розуміння розвитку, особливості обда-

рованих дітей є не менш важливим фактором, що дає 
змогу запобігти сприйняттю дитини як «порожнього 
організму» [16, с. 189].

Згідно з аналізом літератури, на соціально- 
психологічний комфорт обдарованої дитини впли-
вають внутрішні та зовнішні фактори, комплексно 
впливають на динамічні взаємозв’язки між обдарова-
ною дитиною та підсистемами, частиною яких вона є.

Контекст або середовище, в якому перебуває лю-
дина, охоплює чотири взаємопов’язані системи. Мі-
кро-, мезо-, екзо- і макросистеми, до яких належить 
індивід, У. Бронфенбреннер розглядав «як безліч вкла-
дених структур, кожна в середині наступної, як набір 
російських матрьошок» [15, с. 3].  У дитини молод-
шого шкільного віку, можливості якої безпосередньо 
залежать від впливу дорослого, установки виникають 
у школі та вдома. Таким чином, роль батьків і вчите-
лів є більш важливою, ніж фактори впливу з більш 
широкого контексту, серед яких освітній клімат шко-
ли та сприйняття обдарованих людей у суспільстві в 
цілому. Модель У. Бронфенбреннера зазнала критики 
Велеса-Агосто та ін. [19, с. 900−910] за включення 
поняття культури в макросистему. Велес-Агосто та ін.  
зазначають, що при розгляді соціокультурної теорії 
Л. Виготського та екокультурної теорії Вайснера стає 
зрозумілим, що головна роль належить впливу куль-
тури на повсякденні дії та розвиток конкретної люди-
ни та залежить від культурного середовища, у якому 
вона зростає та розвивається. Отже, культура може 
вважатися невід’ємною частиною мікросистеми, 
оскільки діти соціалізуються в повсякденній діяльно-
сті, взаємодіючи з культурними стандартами сучасно-
го суспільства.

Так, У. Бронфенбреннер у подальших досліджен-
нях розглядає мікросистему як частину структури дія-
льності, ролей і міжособистісних відносин, у які ди-
тина вступає в певному середовищі (вдома, у школі), 
з певними особливостями інших осіб, які мають тем-
пераментальні, особистісні характеристики та системи 
світогляду. Він вважає, що, на відміну від впливу що-
денних взаємодій з оточенням, саме батьки та вчителі 
мають рівнозначний визначальний вплив на розвиток 
дитини. Обопільність у взаємодії з дитиною сприяє 
когнітивному та соціальному розвитку, оскільки ба-
ланс сили зміщується з плином часу [16].

У статті не будемо заглиблюватися в результати 
дослідження У. Бронфенбреннера, а відзначимо лише 
те, що, на його думку, для обдарованої дитини факто-
рами ризику є:

– неадекватне освітнє розміщення;  
– відсутність взаємодії з інтелектуально розвине-

ними однолітками з подібними інтересами, здібностя-
ми та мотивацією;  

– внутрішні асинхронії, а також гіперактивність і 
перезбудження.

Соціально-емоційне зростання обдарованих дітей 
є життєво важливим не лише для розвитку їх інтелек-
туальних здібностей, а й для знаходження шляхів ви-
користання цих здібностей [17].
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Ефективним підходом до підтримки соціально- 
емоційних потреб обдарованих дітей буде зменшення 
факторів ризику, посилення захисних факторів (під-
тримка батьків і вчителів) та сприяння розвитку осо-
бистих якостей. Це підвищуватиме соціально-емоцій-
ний комфорт у взаємодії між обдарованими дітьми, 
їхніми сім’ями та суспільством.

Окрім того, як зазначають учні Австралійсько-
го інституту охорони здоров’я та добробуту (2009), 
низький соціально-емоційний розвиток призводить 
до низької успішності, постійної фізичної агресії, 
проблем із психічним здоров’ям та антисоціальної 
поведінки. Тому необхідно заздалегідь використа-
ти необхідні заходи для попередження негативних 
наслідків, щоб зменшити необхідність втручання в 
розвиток обдарованих дітей на більш пізньому ета-
пі. Отже, «можна простежити, що обдаровані діти, 
які зростають і виховуються у сім’ях та класах, де не 
визнають, не цінують їхні таланти і не винагороджу-
ють дитину за них, мають у майбутньому проблеми 
соціально-емоційного характеру.  Проте, атмосфера 
турботи, орієнтація на міцність взаємин між членами 
сім’ї та навчання з необхідним рівнем уваги та вина-
городи призводить до позитивних зрушень у розвит-
ку» [18, с. 112−121].

Таким чином, молодший шкільний вік є важли-
вим періодом становлення особистості обдарованої 
дитини. ЗЗСО покликано продовжувати і збагачувати 
процес адаптації, розпочатий у сім’ї. Готовність ди-
тини до ЗЗСО передбачає поєднання багатьох компо-
нентів і залежно від того, як розвинений кожен із них, 
буде протікати процес адаптації до шкільного життя. 
Отже, для того, щоб допомогти обдарованій дитині 
почуватися комфортно в ЗЗСО, вивільнити в неї інте-
лектуальні, особистісні та фізичні ресурси для успіш-
ного навчання та повноцінного розвитку, вчителям і 
психологам необхідно працювати узгоджено, макси-
мально заохочуючи дітей до отримання нових знань 
та враховувати індивідуальні особливості кожного 
учасника освітнього процесу.

У забезпеченні комфортності навчання значну 
роль відіграють батьки. Їхня здатність до підтримки, 
забезпечення соціально-психологічного комфорту 
вдома, доброзичливої та конструктивної взаємодії зі 
вчителями – гарант створення і розвитку позитивно-
го емоційного фону відношень у новому соціально-
му просторі, де співпраця забезпечує зниження рівня 
тривожності в кожного суб’єкта педагогічного проце-
су. Це дасть змогу зробити період адаптації першо-
класників коротким, а її результати – високими.
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Yakymova Iryna. Peculiarities of Socio- Psychological 
Adaptation of Gifted First-Graders in the Conditions of 
the New Ukrainian School.

Summary.
The article gives a theoretical analysis of existing in 

modern science approaches to the problem of socio-psy-
chological adaptation to school. The concept of school, 
psychological, social and socio-psychological adaptation 
is explained. One of the main tasks of teachers and psy-
chologists working with the first-graders in the conditions 
of the New Ukrainian school is revealed in the context of 
successful adaptation of children to school life. Peculiari-
ties of the gifted first-graders` adaptation to the learning 
process are considered. Main causes of problems with 
learning and misbehavior are named. The effectiveness of 
socio-psychological adaptation in the context of science 
education is also considered. The main task of effective col-
laboration with gifted children is determined, which should 
stimulate their active research activity and independence. 
The main conditions for this task are given. The positive 
impact of research activities on the successful adapta-
tion of gifted first-graders is highlighted, because through 
«live» experiment students become more interested in new 
know ledge and are able to better master this knowledge in 
adapting to the requirements of the New Ukrainian school. 
The risk factors in the process of gifted first-graders’  
adaptation are also considered. This theoretical overview 
aims to explore the socio-psychological comfort of primary 
school children as the child is not only stepping from the 
confines of his or her family into the educational environ-
ment but is also forming friendships and peer relation-
ships. The necessity of provision psychological support for 
the process of gifted first-graders’ adaptation to studying 
at school is determined. Some recommendations for im-
proving the level of adaptability of gifted first-graders and  
maladaptation prevention are proposed. 
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Якимова И.А. Особенности социально- 
психологической адаптации одаренных первоклас-
сников в условиях Новой украинской школы.

Аннотация.
В статье приведен теоретический анализ суще-

ствующих в современной науке подходов к изучению 
проблемы социально-психологической адаптации к 
школе. Обозначена одна из основных задач преподава-
телей и психологов, работающих с первоклассниками в 

условиях Новой украинской школы в контексте успеш-
ной адаптации детей к школьной жизни. Рассмотре-
на эффективность социально-психологической адап-
тации в контексте научного образования. Определена 
необходимость оказания психологической поддержки 
в процессе адаптации к обучению в школе одаренным 
первоклассникам. Предложены рекомендации по повы-
шению уровня адаптивности одаренных первокласс-
ников и предотвращения дезадаптации.

Ключевые слова: Новая украинская школа; адап-
тация; социально-психологическая адаптация; науч-
ное образование; биоэкологическая модель У. Брон-
фенбреннера.
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