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Адаптація (від лат. adaptatio – пристосування) –

процес пристосування організму, особистості до

зміни оточуючих умов життя, діяльності за

допомогою фізіологічних, психічних і соціальних

реакцій, спрямованих на створення передумов

нормального функціонування у незвичних умовах.



Це процес який включає:

фізіологічні зміни 
(швидкість реакцій, чуттєвість 

рецепторів, м’язовий 
потенціал тощо); 

психічний 
розвиток 

(розвиток здібностей, 
мислення, пам’яті, уваги 

тощо); 

пізнавальні 
процеси 

(навчання-набуття знань, 
умінь, навичок, норм 

поведінки тощо); 

трансформацію 
цінностей; 

активний вплив 
суб’єкта адаптації 

на себе і 
середовище 

(усвідомлення ситуації, 
постановка завдань, 

цілеспрямована 
діяльність). 



Виділяються такі види адаптації:

фізіологічна

психічна

соціально-
психологічна

психо-
фізіологічна

професійна



Соціально-психологічна адаптація –

пристосування індивіда чи групи людей до умов та
вимог соціального середовища.

Це узгодження самооцінок і домагань суб’єкта
з його можливостями і з реальністю соціального
середовища.

В процесі людина засвоює моральні норми і
цінності найближчого оточення, традиції і звичаї
колективу, неформальних груп.



Соціальна дезадаптація –

порушення процесів взаємодії людини з

соціальним середовищем.



Причини дезадаптації
слід враховувати той факт, що будь-яка з причин може призвести до дезадаптації, 

одночасно підсилюючи дію інших причин, тобто причини, взаємообумовлені.

Причини дезадаптації умовно можна поділити на: 

зовнішні: 

-порушення дитячо-батьківських і
сімейних стосунків;

-педагогічна некомпетентність батьків;

-непослідовність батьківських
виховних стратегій;

-перевантаження навчальних програм;

-низький рівень компетентності
педагогів у віковій психології;

-недосконалі методи навчання і
виховання.

внутрішні: 

-емоційно-вольова нестійкість;

-низький рівень розвитку загальних
розумових здібностей;

-дисгармонійність;

-слабка інтуїція у міжособистісних
стосунках;

-швидка нервова виснаженість;

-збільшена психологічна вразливість;

-незадовільні потреби у визнанні;

-протиріччя між нереалізованим рівнем
домагань і недовірою до себе.



особистісні деформації; 
недостатній фізичний 

розвиток; 
затримка психічного 

розвитку; 

можливі мозкові 
дизфункції; 

типові нервові розлади 
(загальмованість чи збудли-
вість, агресивність та ін.); 

самотність                      
(людина лишається сама зі 

своїми проблемами);

проблеми у 
взаємовідносинах з 

однолітками, іншими 
людьми; 

суїцид.

Дезадаптація людини призводить до різних 

негативних наслідків, а саме: 



Залежно від глибини деформації процесу соціалізації 

виокремлюють такі види соціальної дезадаптації 

дитини: 

Педагогічна занедбаність 

(шкільна дезадаптація);

Соціальна занедбаність.



Соціальна дезадаптація характеризується такими

асоціальними проявами: 

Це призводить до ускладнень в професійному самовизначенні, помітно знижує
рівень ціннісно-нормативних уявлень, норм моралі і права, можливість оцінювати
себе та інших з цих позицій, керувати своєю поведінкою.

відчуження від основних інститутів соціалізації 

(сім’я, заклад освіти). 

шкідливі звички,

лихослів’я, зухвалість, агресивність,



До ознак соціальної дезадаптованості відносяться:  

Нестійкість попередніх
соціальних зв‘язків, що має
тенденцію до їх розриву.

Порушення ритмів повсякденних
процесів, взаємодій

(побутових, професійних, родинних,
соціокультурних).

Звуження діапазону та
інтенсивності звичних видів
діяльності у неробочий час

(побутових, родинних навантажень, форм і
способів проведення вільного часу,
волонтерської діяльності та ін.)

Скорочення тенденцій до
припинення звичних масштабів
соціальної мобільності, у тому
числі спілкування за інтересами.

Втрата особистісно значимого
перестає сприйматися як
скорботне, незаповнене явище.
Настає звикання до втрати.
Наслідком може бути
відстороненість дистанціювання
від зв‘язків і відносин, що
склалися, самоізоляція.

Притупляється сприйняття
дійсності з тенденцією до
зникнення попередньо засвоєного
раніше в життєвому і соціальному
просторі,

(кількість і тривалість зустрічей, поїздок,
забування улюблених пішохідних
маршрутів і т.п.).



Соціально-педагогічна дезадаптація є наслідком невідповідності потреб 

особистості обмежуючим вимогам соціального середовища.

Критерії та параметри соціально-педагогічної дезадаптації: 

1. Низька шкільна 
успішність: 

(неуспішність за рядом
навчальних дисциплін; неприязнь
до навчання; негативне ставлення
до вчителів та школи).

2. Опозиційна 
поведінка: 

(опір педагогічному впливу;

негативізм; асоціальні вияви).

3. Деформація 
свідомості: 

(відчуження від сім‘ї та школи;
порушення Я-концепції;
викривлені життєві цінності та
соціальні установки).



Психолог А. А. Налчаджян виділяє наступні види 

дезадаптованості особистості: 

Тимчасова 
дезадаптованість:

порушення балансу між
особистістю і середовищем.

Стійка ситуаційна 
дезадаптованість : 

відсутність у особистості
механізмів адаптації, наявність
бажання, але невміння
адаптуватися. Це найчастіше стає з
людьми, що знаходяться у групі,
але не сприймаються нею.

Загальна стійка 
дезадаптованість: 

стан перманентної фрустрованості,
який активує патологічні захисні
механізми.



Категорії дітей, що схильні до дезадаптації 

(за М. А. Галагузовою): 

діти, які не відвідують заклад освіти;

діти-сироти; 

соціальні сироти;

підлітки, які вживають наркотичні речовини; 

підлітки з девіантною поведінкою; 

підлітки, які скоїли протиправні дії.



Симптоми розладу адаптації не обов‘язково починаються відразу і 

не зникають швидкісно після стресу. 

Реакції адаптації можуть протікати: 

з депресивним, 
тривожним 
настроєм; 

зі змішаними 
емоційними 

рисами; 

з порушенням 
поведінки; 

з порушенням 
навчання; 

з аутизмом 

(без наявності 
депресії чи 
тривоги); 

з фізичними 
скаргами; 

як нетипові 
реакції на стрес;



Розлади адаптації включають в себе наступні 

моменти: 

порушення в навчальній,
професійній діяльності, у
звичайному соціальному житті чи
взаємовідносинах з іншими;

симптоми, що виходять за межі
норми та очікуваних реакцій на
стрес.



Особливості дезадаптації дітей різних вікових груп. 
Педагогічна занедбаність цих учнів молодщого шкільного віку 

проявляється в наступному: 

У несформованості навичок навчальної діяльності та, як наслідок, поганою
успішністю з предметів, проблем з читанням, неуважності, остраху
відповідати, тривожності, заниженій самооцінці, пасивності, песимізмі,
розчаруванні у школі;

У неуспішності, утрудненості в навчанні, а також інших видах
діяльності, наявності пробілів у знаннях, нерозвиненості пізнавальних
процесів, не сформованості суспільно-значимих мотивів навчання;

У несформованості мотивації навчання, спрямованості на інші види
діяльності;

У нездатності довільної регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності.



В підлітковому віці (11-15 років) педагогічна занедбаність при

використанні неефективного підходу до виховання переходить у

соціально-педагогічну дезадаптацію, яка характеризується:

поглибленням негативного відношення до навчальної діяльності,

норм і правил життя дитячого колективу, проявом асоціальних
тенденцій, поведінки, що відхиляється,

підвищеним рівнем тривожності, 

наявністю проблем у спілкуванні, самооцінці, діяльності й
емоційно-мотиваційній спрямованості.



До особистісних характеристик дезадаптованих

підлітків можна віднести: 

Комплекс неповноцінності. 

Високий рівень тривожності. 

Нестійкість та неадекватність самооцінки. 

Низький соціометричний статус. 

Порушена саморегуляція. 

Низька успішність. 

Гальмування процесів самопізнання і самовизначення.



Різні вчинки та асоціальні прояви педагогічно

занедбаних неповнолітніх, невстигаючих,

схильних до конфліктів, як правило, пояснюються

не незнанням, нерозумінням чи неприйняттям

загальноприйнятих моральних і правових норм, а

неспроможністю зупиняти свої афективні

спалахи чи протистояти впливу оточуючих

(афективний і вольовий рівні).



Соціально дезадаптований підліток, що випробував 

негативний соціальний досвід, проявляє себе в постійному 

порушенні соціальних норм: 

Гігієнічних 

(немитий, нечесаний, неприбраний, не привчений до догляду за тілом); 

Естетичних 

(одягнений грубо і вульгарно, при нагоді знищує навколишнє середовище); 

Правових  

(привласнює чуже, краде, розбиває і псує чужу власність);

Інтелектуально-мовних

(убогий лексичний запас, примітивна мова, низький рівень мислення);

Етичних 

(брутальність, неповага, недисциплінованість, страх перед сильними). 

Дезадаптований підліток має хоча б одну із цих 
характеристик



Розглядаючи дезадаптацію як соціально-психологічну

проблему, ми повинні розкрити природу виникнення

даного явища, її чинники та причини.

Механізмом дезадаптації є взаємодія несприятливих

зовнішніх умов (недосконалість системи освіти, сімейне

неблагополуччя, соціально-економічні проблеми тощо) з

певними прогалинами та викривленнями в психіці

підлітка.



Чинники дезадаптації людини. 
Особистісні (внутрішні) чинники дезадаптації людини пов‘язані  з 

недостатньою реалізацією її соціальних потреб як особистості. 
До них можна віднести: 

довготривалу хворобу; 

обмежені можливості дитини для спілкування з середовищем, людьми та
відсутність адекватного (з урахуванням індивідуальних можливостей)
спілкування з нею з боку її оточення;

довготривалу ізоляцію людини незалежно від її віку (необхідна чи
примусова) від середовища повсякденної життєдіяльності;

переключення на інший вид діяльності та ін.



Середовищні чинники дезадаптації людини пов‘язані з тим, що 

вони є незвичними для нього,  створюють дискомфорт, в той чи 

іншій мірі стримуючий особистісне проявлення. 
До них відносяться: 

нездоровий сімейний стан, який притискає особистість дитини. Такий стан має місце в сім‘ях де
переважає авторитарний стиль виховання, насильство над дитиною;

відсутність чи недостатня увага до спілкування з дитиною з боку батьків, однолітків;

притискання особистості новизною обстановки (прихід дитини в заклад освіти, зміна групи,
класу);

притискання особистості групою (дезадаптуюча група) – неприйняття дитини колективом,
мікрогрупою, насильство над нею тощо. Особливо це спостерігається серед підліткових груп.



Середовищні чинники дезадаптації людини пов‘язані з тим, що 

вони є незвичними для нього,  створюють дискомфорт, в той чи 

іншій мірі стримуючий особистісне проявлення. 
До них відносяться: 

негативні прояви виховання;

негативний вплив засобів масової інформації. Формування інтересів, що не відповідають віку,
пропаганда ідеалів соціального благополуччя та легкості їх досягнення. Реальне життя приводить
до розчарування, комплексування, дезадаптації;

дезадаптуючий вплив окремої людини, у присутності якої дитина відчуває напругу, дискомфорт
(наприклад: гіперактивна дитина по відношенню до класу та ін. );

перенавантаження, навантаження дитини без урахування його фізичних і психічних можливостей
(наприклад: навантаження заняттями спортом, навчанням у школі, заняттями у гуртку та ін.).



Чинники, що впливають на процес дезадаптації 

підлітків: 
Увага!!! Чинники тісно пов‘язані між собою, 

обумовлюють та доповнюють один одного.

Психофізіологічні: 

уроджені порушення в розвитку, 
вікові особливості; 

Соціальні: 

ріст злочинності, поширення 
вживання наркотиків, міграційні 

процеси, безробіття та ін.;

Педагогічні: 

заклади освіти, весь той простір, 
що руйнівно діє у відношенні 

фізичного та психічного здоров‘я 
людини;

Спадковість:  

психофізичну, соціальну, 
соціокультурну; 

Психолого-педагогічні

дефекти виховання; 

Економічні

соціально-економічні умови 
функціонування суспільства; 

Діяльність індивіда 

ставлення до норм і цінностей 
свого оточення, особистісні 

ціннісні орієнтації і здатність до 
саморегуляції своєї поведінки. 



До змісту роботи з дезадаптованими

підлітками входять такі її види: 

діагностика,

профілактика,

корекція,

реабілітація,

соціальний 
супровід 



Для ефективної організації профілактикичної,

корекційної роботи, або соціального супроводу

дезадаптованих осіб необхідно володіти повною

інформацією про причини, сутність і часові межі

процесу їх дезадаптації.

Це можливе тільки при проведенні постійної

діагностичної роботи.



При проведенні діагностики дезадаптації слід 

користуватися наступними принципами: 

Діагностуватися повинні усі чинники, що визначають розвиток дезадаптаційних процесів. У
протилежному випадку дані будуть неповні, за якими неможливо скласти цілісну картину
дезадаптації.

Діагностика повинна бути спрямована не тільки на вивчення форм прояву дезадаптації і чинників,
що визначають виникнення дезадаптації, а і на визначення захисних ресурсів організму, шляхів
підвищення адаптаційного потенціалу людини.

При проведенні діагностики особливу увагу слід приділяти виявленню чинників, які ініціюють
запуск механізму дезадаптації, оскільки ці чинники часто приховані зовнішніми проявами вторинної
дезадаптації.

При вивченні дезадаптації необхідно діагностувати як індивідуальні, суб‘єктивні чинники, так і
соціальні, включаючи характеристику мікросоціумів, міжособистісних відносин.

Для об‘єктивізації даних діагностика повинна проводитися різноманітними методами, які
дозволяють уточнити і перевірити результати спостережень.

Оскільки, дезадаптація має тимчасові параметри, діагностика повинна бути послідовною, що
дозволяє отримати інформацію про дезадаптацію на різних фазах її розвитку.

Процес дезадаптації потрібно вивчати комплексно.



Діагностика дезадаптації може проводитися за такими 

напрямами: 

Вивчення рівня 
самооцінки, 

тривожності та 
інших якостей 
особистості.

Вивчення рівня 
мотивації до 

навчання, ставлення 
до предметів, 

педагогів.

Діагностика 
пізнавальних 

процесів.

Аналіз соціальних 
зв‘язків дитини. 

Діагностика 
соціально-

психологічного 
клімату у сім‘ї. 

Діагностика 
соціально-цінних 

якостей особистості. 

Обстеження 
житлово-побутових 

умов дитини. 

Вивчення оточення 
дитини за місцем 

проживання.

Вивчення інтересів та занятості 
дитини в позаурочний час. 

Вивчення стану здоров‘я дитини, 
її схильності до шкідливих 

звичок.



Своєчасне діагностування причин та ознак
дезадаптації, проведення ранньої якісної діагностики
рівня актуального розвитку дитини, врахування
особливостей її психіки, темпераменту, потенційних
можливостей допоможе правильно організувати
профілактичні та корекційні заходи з означеної
проблеми.

Серед усіх заходів з дітьми пріоритет належить
профілактичній роботі, у рамках якої необхідно об'єднати
зусилля різних фахівців і створити цілісну систему
допомоги дітям, де дитина може одержати психологічну,
педагогічну, правову, соціальну та інші види допомоги.



Враховуючи переважно негативний вплив дезадаптації на розвиток 

особистості, необхідно вести профілактичну роботу щодо її попередження. 

До основних напрямів профілактики дезадаптивної поведінки відносяться: 

Рання 
діагностика 

дітей;

Консультац
ійна робота 
з батьками, 
педагогами; 

Мобілізація 
виховного 
потенціалу 
середовища 
та робота з 

сім‘єю; 

Організація 
корекційної 
діяльності, 
залучення 
необхідних 
спеціалістів

; 

Патронаж 
дезадаптова

них
неповноліт

ніх; 

Розробка і 
реалізація 
профілак-
тичних, 

корекцій-
них 

програм.



Профілактика явищ дезадаптації

реалізується через систему відповідних заходів

та форм роботи, спрямованих на

попередження і зведення до мінімуму

імовірності відхилень у поведінці, діяльності,

відносинах від загальноприйнятих норм і правил,

а також – на виявлення й усунення або

ослаблення зовнішніх і внутрішніх (об‘єктивних і

суб‘єктивних) чинників дезадаптації.



Можна виділити, наприклад, такі форми профілактичної 

роботи: 

Організація конкурсів, проектів, агітаційних матеріалів (буклетів, плакатів, листівок) з
профілактики шкідливих звичок та дезадаптивних відхилень.

Робота консультативних пунктів з проблем освіти, виховання, організації дозвілля,
працевлаштування, подолання шкідливих звичок тощо.

Залучення різних соціальних інститутів у процес соціалізації соціально дезадаптованих
підлітків.

Проведення масових профілактичних заходів спрямованих на розвиток соціальної адаптації,
попередження скоєння правопорушень соціально дезадаптованими підлітками.

Проведення профілактичних заходів, спільно з Національною поліцією, службою у справах дітей та
ін.

Організація показу в закладі відео- та кіноматеріалів з профілактики негативних явищ серед дітей
даної категорії.



Основними шляхами, що сприяють попередженню та 

подоланню наслідків дезадаптації дітей та підлітків, є: 

створення оптимальних для дитини умов середовища; 

недопущення перенавантажень; 

підтримка та допомога дітям в адаптації до нових для них умов; 

спонукання дитини до самоактивізації та самопроявлення у середовищі
життєдіяльності, які стимулюють адаптацію та ін.;

робота телефонів, пошт довіри, консультаційних пунктів та ін.; 

навчання батьків, педагогів методикам роботи з попередження дезадаптації та 
подолання її наслідків.




