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Вступ. На сучасному етапі розвитку 
освіти в Україні проблема адаптації дітей ранньо
го віку набуває особливої актуальності. Щороку 
зростає кількість дітей, які починають відвідува
ти заклади дошкільної освіти з раннього віку.

У ранньому віці відбувається інтенсивний 
фізичний розвиток, дозрівання усіх психічних 
процесів. Перебуваючи на етапі становлення, діти 
найбільшою мірою схильні до коливань і навіть 
зривів. Зміна умов середовища і необхідність 
вироблення нових форм поведінки вимагають 
від дитини значних зусиль, викликають низку 
психологічних і педагогічних проблем, як у самої 
дитини, так і в оточуючих її дорослих. Своєчасна 
підготовка та планування адаптаційного процесу 
є важливою умовою повноцінного й стабільного 
розвитку дітей.

Труднощі, які виникають у дітей раннього віку 
в. процесі адаптації, можуть призвести до найне-
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сприятливішої її форми — дезадаптації, яка може 
проявлятися в порушеннях дисципліни, ігрової 
та навчальної діяльності, взаємовідносин з одно
літками та вихователями. Тому вихователі здій
снюють пошук нових методів, засобів і технологій 
для полегшення адаптаційного процесу в дітей 
раннього віку.

Використання предметно-ігрової діяльності 
спільно із впровадженням ЬЕСО-технологій 
позитивно впливає не тільки на розвитої 
дитини, а й на збереження її позитивного емо
ційного стану під час періоду адаптації до новш 
умов та режиму закладу дошкільної освіти. Де 
актуалізує проблему адаптації дітей ранньо:: 
віку до умов закладу дошкільної освіти засобе? 
ЬЕСО-технології.

Аналіз досліджень та публікацій засвідчш 
що проблемою адаптації дітей до умов заклад; 
дошкільної освіти займалися Н. Захарові
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H. Аксаріна, Л. Якименко, С. Нечай. Сучасні нау
ковці В. Мушинський, Р. Тонкова-Ямпольская, 
Т. Черток вивчають адаптаційні можливості 
дошкільнят, зокрема дітей раннього віку 
при вступі в дошкільний заклад (Мушинський В., 
2004, с. 3-12). До висвітлення цієї проблеми звер
нулися О. Нуреєва, 3. Шейнфельд, Т. Гурковська. 
Темою їхніх наукових досліджень став пошук 
методів та прийомів, що полегшують адап
тацію дітей до дитячого навчального закладу 
(Андреєва Т., 2009, с. 34-37).

Предметом дослідження І. Дичківської, 
Л. Калуської, О. Кононко, М. Отрощенко,
I. Петрової, Є. Фешиної є використання інно
ваційних педагогічних технологій у закладах 
дошкільної освіти.

Психолого-педагогічні розвідки Л. Венгер, 
М. Подд’якова, Л. Парамонова показали ефектив
ний спосіб розвитку інтересу дітей до технічної 
творчості — практичного вивчення, проекту
вання і виготовлення об’єктів, самостійного ство
рення дітьми технічних об’єктів у процесі спе
ціально організованого навчання в освітньому 
середовищі за допомогою БЕСЮ-конструкторів.

Л.А. Парамонова (1999) визначила ЬЕСО- 
конструювання як вид технічного конструю
вання. Вчена досліджувала формування творчої 
конструктивної діяльності дошкільнят з нормаль
ним психофізичним розвитком, виявила деякі 
особливості початкової стадії вільної гри і роз
робила методику розвитку конструктивної діяль
ності таких дітей.

Незважаючи на велику кількість досліджень 
з проблеми адаптації дітей раннього віку до умов 
закладу дошкільної освіти, мало розкритим зали
шається питання використання ЬЕСО-технології 
як інноваційного засобу адаптації.

Метою статті є аналіз наукових підхо
дів до проблеми адаптації дітей раннього віку 
до умов закладу дошкільної освіти засобом 
І,ЕСО-технологій.

Результати дослідження. Перший досвід від
відування закладу дошкільної освіти є надзви
чайно важливою подією в житті дитини і має 
значний вплив на її подальшу долю, формування 
характеру та світогляду. Для дитини дитячий 
садок — це новий, ще невідомий простір, нове 
оточення й нові стосунки; потрапивши сюди, 
дитина змушена до всього пристосовуватися 
(Циганенко О.М., 2011, с. 6-10).

Питання адаптації до закладу дошкільної 
освіти потребує пильної уваги щодо забезпечення 
кожній дитині оптимального розвивального 
середовища з боку вихователів та педагогів, ство
рення позитивного психологічного мікроклімату 
в групі, коли кожна дитина доглянута, їй приді- 
лено достатньо уваги, вона перебуває в хорошому 
радісному настрої, тобто її стан характеризується 
як благополуччя (Андреєва Т., 2009, с. 34-37).

Термін «адаптація» трактують як пристосу
вання будови і функцій організму, його органів 
і клітин до умов середовища, спрямоване на збе
реження його рівноваги (Дмитришина Н., 2008, 
с. 7-10).

Польський педагог Б. Мілерскі пояснює адап
тацію як процес досягнення балансу між потре
бами людини й умовами соціального середовища 
(Мііегзкі В., 2000, с. 7).

Під час адаптаційного періоду одним із осно
вних завдань вихователя є створення для дитини 
атмосфери безпеки та взаєморозуміння 
(Цго^озгсг 2008, с. 62-63). Це забезпечить уник
нення стресових ситуацій та допоможе полег
шити перебіг адаптації. У своїй роботі вихователь 
застосовує різні методи та засоби, які ґрунту
ються на принципах:

— відповідності віковим і психологічним осо
бливостям дітей;

— послідовності та поетапності впрова
дження і застосування різноманітних 
методів та засобів;

— комплексності;
— творчої активності (Поніманська Т.І., 2013, 

с. 375).
Одним із найважливіших періодів розви

тку дитини є ранній вік. О. Кононко визначає 
такі особливості дітей раннього віку: рухова 
активність, емоційність, велика цікавість до ото
чуючого, потреба в спілкуванні з дорослими 
(Кононко Е.Л., 1985, с. 36). Ці досягнення про
являються у скоординованості й узгодженості 
рухів і дій, прямоходінні, в інтенсивному розви
тку мовлення, в розвитку здатності до заміщення, 
розвитку символічних дій і використанні знаків, 
у розвитку форм наочно-дієвого, наочно-образ
ного мислення, уяви й пам’яті, в проявах самосві
домості (Мухина В.С., 1999, с. 119).

У ранньому віці дитина відкриває для себе 
новий світ предметів та їх призначення як над
бань людської матеріальної і духовної куль
тури — за рахунок функціонування провідної 
діяльності віку — предметно-маніпулятивної. Її 
відмінність від простого маніпулювання пред
метами дитиною-немовлям полягає в тому, що, 
діючи з предметами, дитина вивчає їх функціо
нальне призначення в житті культурної людини 
(Сергєєнкова О.П., 2012, с. 118).

У цей час гра набуває важливого значення 
у зв’язку з тим, що діти в невимушеній формі, 
відтворюючи світ дорослих, засвоюють моральні 
норми, отримують уявлення про професійні 
й сімейні ролі. Гра забезпечує розвиток у дошкіль
ників рухових, розумових та мовленнєвих нави
чок. Діти, відображаючи в грі різні сторони життя 
та особливості діяльності дорослих, поповнюють 
й уточнюють свої знання про навколишній світ, 
навчаються співпереживати і відрізняти вимисел 
від реальності.
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На рубежі раннього і дошкільного віку вини
кає режисерська гра (використання іграшок як 
предметів-замінників, символічне виконання 
певної дії). Згодом дитина стає спроможною 
організовувати образно-рольову гру, у якій уяв
ляє себе в певному образі (людини чи предмета) 
і відповідно діє. Необхідною умовою такої гри є 
яскраві, інтенсивні переживання: дитину вразила 
побачена нею ситуація — і пережиті емоції, вра
ження відтворюються в ігрових діях.

Правильна організація в адаптаційний період 
ігрової діяльності, спрямованої на формування 
емоційних контактів «дитина — дорослий» 
і «дитина — дитина», обов’язково включає ігри 
та вправи з предметами. Основне завдання ігор 
у цей період — формування емоційного контакту, 
довіри дітей до вихователя. Дитина повинна поба
чити доброго вихователя, завжди готового прийти 
на допомогу людині (як мама) і цікавого партнера 
у грі. Емоційне спілкування «дитини — дитини» 
й «дитини — дорослого» виникає на основі спільних 
дій, які супроводжуються посмішкою, лагідною інто
нацією, проявом турботи. Перші ігри повинні бути 
фронтальними, щоб жодна дитина не відчула себе 
обділеною увагою. Ініціатором ігор зазвичай висту
пає дорослий. Ігри вибираються з урахуванням мож
ливостей дітей, місця проведення (Островская Т.В., 
2008, с. 99-106). Тому іграшка — це невід’ємний 
атрибут дітей дошкільного віку, без неї неможлива 
гра Нині «іграшкова індустрія» пропонує широкий 
спектр різноманітних іграшок: яскравих, прива
бливих зовні та, на жаль, не завжди розвивальних. 
Натомість справді універсальною іграшкою є кон
структор ПЕСО, що забезпечує найширші потреби 
дошкільника спонукає до мислення, фантазування, 
дає дитині відчути себе творцем.

Так, зростає помітний інтерес до ЬЕСО- 
технології як засобу для навчання, виховання 
та розвитку дітей. Ця технологія має такі пере
ваги: є чудовим засобом для інтелектуального 
розвитку, який забезпечує інтеграцію освітніх 
областей; дає змогу педагогу поєднувати освіту, 
виховання і розвиток дошкільнят у режимі гри; 
формує пізнавальну активність, сприяє вихо
ванню соціально-активної особистості, формує 
навички спілкування та співтворчості; об’єднує 
гру з дослідницькою й експериментальною діяль
ністю, надає дитині можливість експериментувати 
і творити свій власний світ, де немає кордонів.

Система освітніх технологій “ПЕСО Ебисаїіоп” 
представляє різні набори, всі деталі яких можуть 
бути об’єднані один з одним. Таким чином, можна 
розвивати фантазію, поєднуючи звичайні еле
менти нестандартним способом. Загалом набори 
класифікують за такими ознаками:

— конструктори для дітей раннього віку 
(1-3 роки);

— конструктори для дітей-дошкільнят 
(3-6 років);
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— конструктори для молодших школярів 
(6-7 років);

— конструктори для дівчаток;
— набори для хлопчиків;
— тематика конструкторів;
— матеріали, з яких виготовляють конструк

тори (Селезнева Г.А., 2007, с. 14).
Дослідниця Т.В. Лусс розглядає ПЕСО як педа

гогічну технологію, що має свої аспекти.
1. Філософський аспект технології ЬЕСО ґрун

тується на понятті «конструктивізму», що перед
бачає оптимізацію процесу навчання за рахунок 
активного включення довільного пізнання самих 
дітей. Оскільки провідними методами фор
мування елементарних математичних уявлень 
у дошкільників є наочно-дієвий і практичний, 
то цей аспект дає змогу говорити про «навчання 
у практичній діяльності» (Іеагпігщ Ьу такігщ).

2. Мотиваційний аспект технології ЬЕСО 
включає в себе специфічне поняття “Ьагсі ііїп” 
(«важка гра»). Під час гри з дидактичним мате
ріалом ЬЕСО дошкільники перебувають у таких 
умовах, що для досягнення реального результату 
та отримання задоволення від власної інтелек
туальної активності їм необхідно попрацювати 
й подумати.

3. Соціальний аспект технології ЬЕСО поля
гає у тому, що в конструкторі закладений елемент 
руйнування, який природний для дітей дошкіль
ного віку і зберігається до семи років. У процесі 
конструктивно-ігрової діяльності з ЬЕСО дитина 
може змінити, перебудувати окремі частини або 
цілу будівлю.

4. Дидактичний аспект ЬЕСО розглядає тех
нологію як конструктивно-ігровий засіб у межах 
вільної творчої діяльності дітей, а також як допо
міжний дидактичний засіб учителя-вихователя 
в цілеспрямованому педагогічному процесі (Лусс 
Т.В., 2008, с. 125-127).

Для роботи з дітьми раннього віку рекомен
довано використовувати серію ЬЕСО ПІЇРШ. Ці 
кубики у 8 разів більше стандартних лего-дета- 
лей і тому підходять навіть для самостійної гри 
дітей.

Деталі ОІІРЬО пофарбовані в яскраві насичені 
кольори: синій, червоний, жовтий, білий, чорний, 
зелений, сірий тощо. ОШРЬО — це світ, у якому 
присутні чоловічки, всілякі тварини, машини 
меблі тощо. Це будівельні набори, представлені 
кубиками різних кольорів та конфігурацій, і тема 
тичні комплекти.

Основні переваги:
— безпека: великі деталі без гострих кутії 

і граней, виготовлені з екологічно чистиз 
і міцних матеріалів;

— продуманість конструкції кожної деталі 
кубики легко скріплюють навіть однорічд 
малюки, а одержані конструкції відрізні 
ються надійністю;
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— яскравість і насиченість кольорів розвиває 
сприйняття маленьких дітей;

— функціональність: відчиняються-зачиня- 
ються двері й вікна, стріляють гармати 
тощо;

— універсальність: у серії присутні набори- 
конструктори, які створені спеціально 
для хлопчиків або для дівчаток.

Для оптимізації процесу адаптації дітей ран
нього віку до умов закладу дошкільної освіти 
за допомогою БЕСО-технології необхідно дотри
муватися певних педагогічних умов:

1) забезпечення емоційно сприятливої атмо
сфери у групі ЗДО та сім’ї;

2) створення ігрового середовища для вико
ристання БЕСО-технології у ЗДО в адаптаційний 
період;

3) організація самостійного дитячого констру
ювання за задумом.

Створення сприятливого мікроклімату в групі 
ЗДО та сім’ї передбачає позитивне ставлення 
дитини раннього віку до дитячого навчального 
закладу.

Процес адаптації дітей раннього віку до умов 
ЗДО цілком залежить від діяльності педагогів: 
у способі взаємодії з дитиною, налагодженні з нею 
довірливих стосунків. Креативні педагоги здатні 
перетворити звичайний конструктор на незамін
ний засіб для полегшення процесу адаптації дітей. 
Вихователь, зацікавлений у формуванні сприят
ливого мікроклімату, має здійснити аналіз групи 
і, враховуючи кожного члена групи, створити 
ситуацію успіху.

Окрім того, формуючи емоційно-розви- 
вальне середовище в групі, педагог повинен усві
домлювати різнобічність цієї роботи й у якості 
визначальних умов своєї діяльності в цьому 
напрямі орієнтуватись на організацію роботи 
в просторі ЗДО.

Наступна педагогічна умова передбачає ство
рення ігрового середовища для використання 
ІДСО-технології у ЗДО в адаптаційний період. 
Під час першого візиту дитини до ЗДО їй все зда
ється абсолютно новим та невідомим, але в про
цесі адаптації до нового середовища дитина звер
тає увагу на ті речі, які їй вже знайомі, які вона 
бачила та знає. Однією із таких речей є конструк
тор ПЕСО, оскільки майже в кожної дитини вдома 
він є.

Засвоєння конструктора та його використання 
має бути цілеспрямованим і заздалегідь спрямо
ваним процесом. Тому обов’язковим елементом 
такої діяльності є наявність у педагога чіткої стра
тегії використання конструктора в адаптаційному 
процесі. Для ефективної адаптації за допомогою 
ІЕСО-конструювання необхідно облаштувати 
місце, де будуть проходити заняття з дітьми. Після 
першого заняття вихователь зрозуміє, як краще 
дати дитині деталі конструктора — у коробці

або розсипом. Дитина має вільно пересуватися 
і не бути обмеженою рамками столу.

Для конструювання в усіх вікових групах 
використовується дрібний (настільний) і вели
кий будівельний матеріал, а також конструк
тори, що мають різні за складністю засоби 
з ’єднання деталей: від елементарних іграшок — 
вкладишів і нанизувачів, що використовуються 
в групах раннього віку, до досить складних 
при збиранні дерев’яних і пластмасових кон
структорів для дітей старшого дошкільного віку. 
Окрім того, для конструктивної діяльності дітей 
необхідні різні додаткові матеріали й іграшки 
(Комарова Л.Г., 2001, с. 17).

У роботі з дітьми дошкільного віку за певними 
темами («Будівлі», «Мости», «Транспорт») як 
зразки використовуються малюнки, ілюстрації, 
фотографії, схеми. Це креслення типу «Добудуй 
будівлю», «Знайди помилку в кресленні»; зобра
ження складних будівель, що показують дитині 
етапи їх спорудження; креслення, які дають лише 
схему предмета тощо.

Іншою педагогічною умовою оптимізації 
процесу адаптації дітей раннього віку до нових 
умов ЗДО за допомогою БЕСО-технології є орга
нізація самостійного дитячого конструювання 
за задумом. Цей процес потребує попередньої 
роботи з батьками, яку бажано розпочати ще 
до вступу дитини до закладу дошкільної освіти. 
З метою залучення дітей до конструювання 
і формування інтересу до цієї діяльності батькам 
варто організувати «сюжетне» конструювання, 
засноване на розігруванні за допомогою дорос
лих таких сюжетів, які близькі до сприймання 
дітям.

Варто наголосити, що тривалість заняття 
з конструювання у ранньому віці насамперед 
залежить від настрою дитини та ступеня її «зану
рення» у процес. Якщо час вийшов, а дитина 
із захопленням продовжує самостійно створю
вати нові об’єкти, не слід переривати її творчу 
діяльність.

Конструювання на певному етапі може перейти 
в інший вид діяльності, зокрема в ігрову. Так, діти 
починають гратися зі спорудженими об’єктами, 
вигадувати їм назву, розповідати про них. Тому 
ігрову діяльність з виготовленими конструкціями 
слід заохочувати (Лусс Т.В., 2003, с. 29).

Таким чином, традиційні засоби конструю
вання при інтегрованому підході до дитини дають 
можливість розвивати різнобічні інтелектуальні 
й особистісні якості.

Висновки. БЕСО-технологія — ефектив
ний виховний засіб, який допомагає об’єднати 
зусилля педагогів і сім’ї у розв’язанні питання 
виховання, адаптації і розвитку дитини, які най
тісніше пов’язані з реалізацією усіх напрямів 
освітнього процесу. БЕСО індивідуалізує про
цес адаптації, дитина сама вибирає зміст своєї
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діяльності. Змінюється позиція дитини — вона 
стає суб’єктом, а не об’єктом освіти й виховання. 
Розвиваються мовні навички: читання, письмо, 
мовлення. Формуються комунікаційні нави
чки: вміння будувати вербальні моделі, здатність 
ефективно сприймати і викладати інформацію. 
Навички взаємодії: розвиток навичок команд
ної роботи, пошуку і втілення спільних рішень. 
Навички творчого й критичного мислення: 
вміння придумувати нові історії або аналізувати 
вже існуючі, розв’язуючи певні завдання.

Під час адаптаційного процесу великого зна
чення набуває гра, у якій дитина встановлює 
емоційні контакти з вихователем та одноліт
ками. Правильна організація ігрової діяльності,

спрямованої на формування емоційних контак
тів «дитина — дорослий» і «дитина — дитина», 
обов’язково включає ігри та вправи з предме
тами. Так, використання ЬЕОО-технології дає 
змогу полегшити адаптацію дітей раннього віку 
за допомогою цікавої та розвиваючої гри.

Для оптимізації процесу адаптації дітей ран
нього віку до дошкільного навчального закладу 
за допомогою ЕЕСО-технології слід створити 
певні педагогічні умови: забезпечити емоційно 
сприятливу атмосферу в групі дошкільного 
закладу та сім’ї; створити ігрове середовища 
для використання ЕЕСО-технології у ЗДО в адап
таційний період; організувати самостійне дитяче 
конструювання за задумом.
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Козак Л.В., Хожай Д.В.

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВОМ ЬЕСО-ТЕХНОЛОГИИ

В статье рассмотрена проблема адаптации детей раннего возраста кусловиям учреждения дошкольного 
образования через дидактические игрьі с использованием образовательньїх ресурсое ІЕСО  и ІЕСО  ОІІРІО; 

обоснована возможность использования системи образовательних технологий ІЕСО  Едисаііоп в создании 
положительной адаптационной средьі, ориентированной на удовлетворение интересов каждого 

ребенка. На основе анализа и обобщения научной литератури виделени основние педагогические условия 
использования ІЕСО-технологии.

Ключевие слова: адаптация, адаптационний процесе, игровая деятельность, игровьіе технологии, 

система образовательних технологий іедо Едисаііоп, ІЕСО  ОІІРІО, ранний возраст.

і. Когак, О. Ккогкаі

ЕАКІУ АСЕР СНІЮКЕН АОАРТАТЮИ ТО ТНЕ СОМШТІОИБ ОР РКЕ-5СНООІ. ЕОІКАТЮИ ІН5ТІТІЛЇОН 
ВУ ТНЕ МЕАИ5 ОР ІЕОО-ТЕСНІМОР.ООУ

Тке ргоЬІет оР еагіу адед скіїеігеп абарШіоп (о (ке сопсіі(іопі о ї рге-зскооі ебисабоп уіа дісіасИс датез изіпд 

ебисаСюпаі гезоигсез ІЕСО  апсі ІЕСО  О ІІР ІО  із сопзідегесі іп (ке апісіе; (ке роззіЬіІі(у о/ (ке ебиса(іопаІ (еекпоіодіез
7
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зузіет ЕЕСО Едисаііоп изаде іп іЬе розіїіуе асІарШіоп епуігоптепі шЬ.ісЬ із огіепіед № ІЬе заІіз(асІіоп оїеасЬ сЬІШ 

іпіегезіз із )изІіЬед; Ьазед оп ІЬе апаїузіз апсі зсіепсе Іііегаіиге зупіЬезіз ІЬе таіп ресіадодісаі Іегтз о і ІЬе ІЕСО- 
IесЬпоІоду изаде аге зіпдіед оиі. ЕЕСО-ІесЬпо/оду із ап еіїесііуе едисаііопаї теап шЬісЬ Ьеірз Ю ипііе іеасЬегз 

апсі іатіїу еіїогіз (ог зоМпд ІЬе ргоЬІет о іс ЬіМ'з ирЬгіпдіпд, асіаріаііоп апсі єуоіиііоп іЬаІ аге сіозеїу геїаіед Іо а/І 

пауз о і есіисаііопаї ргосезз геаНгаїіоп. ТЬе ЕЕСО іпсімсіиаіігез ІЬе асіаріаііоп ргосезз, Ф ІН  сЬоозез (Не асіМііез 
сопіепі Ьу іізеїї. ТЬе ЕЕСО ІесЬпоІоду изаде ргоуісіез а роззіЬіІііу (о таке ІЬе еагіу адесі сЬіПгеп асіаріаііоп ИдЬіес 
изіпд іпіегезііпд апсі сіеуеіоріпд дате.

Кеу іуогЛ :  асіаріаііоп, асіаріаііоп ргосезз, датіпд асітіу, зузіет о( есіисаііопаї ІесЬпоІоду "ЕЕСО Есіисаііоп", 
ЕЕСО йіІРіО, еагіу аде.

Стаття надійшла до редакції 10.05.2019.
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