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ОЗДОРОВЧА РОБОТА У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ
ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Оздоровча робота — один із головних засобів соціальної адаптації
дітей&інвалідів, який може виступити базовим компонентом форму&
вання взаємодії особистості з навколишнім середовищем. Досліджу&
ються актуальність і необхідність використання оздоровчих техно&
логій соціальним працівником у спеціалізованому дошкільному закладі.
Вказуються шляхи здійснення процесу адаптації використанням оздо&
ровчих засобів у дошкільній установі та визначаються нові цілі
дослідження в означеному напрямі.

Ключові слова: оздоровча робота, здоров’язберігаючі освітні тех/

нології, соціальна адаптація, діти/інваліди, спеціалізований

дошкільний заклад, здоровий спосіб життя. 

Постановка проблеми. Сучасний стан українського суспільства

вимагає гуманізації всіх сторін його життя. А тому, звичайно, не

можна обійти стороною таку категорію населення, як діти/інваліди.

Сьогодні в Україні налічується близько 3 млн неповносправних

осіб. Особлива увага має бути приділена інвалідам, які мають вади

в розумовому та фізичному розвитку. Важливим чинником активі/
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зації життєвої позиції неповносправних осіб є їхнє здоров’я не лише

з медичної, а й із соціальної точок зору. Із цього погляду оздоровча

робота для дошкільника/інваліда є значно важливіша, ніж для здо/

рової, дієздатної дитини. Так, серйозна фізична вада більшою чи

меншою мірою порушує функції організму загалом, координацію

рухів, призводить до зміни нормальних рухових стереотипів, що

часто супроводяться психічним напруженням, утруднює і навіть

виключає контактиз оточуючим світом, тобто веде до дезадаптації

дитини у навколишньому світі. Від так важливим для цієї категорії

людей є активне використання оздоровчих технологій — дієвих

засобів активної соціальної адаптації дітей з особливими потребами.

Зв’язок із науковими та практичними завданнями. Робота вико/

нана відповідно до комплексної теми кафедри соціальної роботи

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» «За/

провадження інноваційних підходів до надання соціальних послуг

в Україні».

Постановка завдання. Здійснення оздоровчої роботи як засобу,

що сприяє соціальній адаптації дітей/інвалідів, — необхідна і важ/

лива ділянка діяльності соціального працівника в спеціалізованому

дошкільному закладі. Використання ним оздоровчих технологій має

спрямовуватись на вирішення таких завдань:

 виховання активної відповідальної позиції до свого здоров’я; 

 забезпечення гігієнічного освітньо/виховного та побутового

режиму; 

 сприяння зміцненню здоров’я, загартовуванню організму;

підвищенню його адаптаційних можливостей; 

 формування рухових умінь і навичок.

Реалізація цих завдань потребує консолідації зусиль та плідної

співпраці сім’ї, дошкільного закладу, лікарів і громадськості (кон/

ференції, тематичні вечори, батьківські зібрання, спільні оздоровчі

заходи), а також зумовлює організацію оздоровчо/гігієнічних форм

роботи в дитячих дошкільних закладах протягом дня. Соціальна

робота як складна і різнобічна діяльність передбачає активну взає/

модію двох сторін: соціального працівника як головного суб’єкта

соціальної роботи та його клієнтів в особі окремих індивідів або

цілих суспільних груп. Специфіка такого роду діяльності передба/

чає, що спеціаліст повинен володіти великим обсягом теоретичних

і практичних знань і вмінь, бути готовим до виконання цілої низки

відповідних функцій. 

методика, практика Розділ ІІ
перспективи 



226

Початок ХХІ ст. ознаменувався неабияким зацікавленням
освітніх закладів щодо проблем збереження та зміцнення здоров’я
дітей. Багато в чому це зумовлено складною соціально/економіч/
ною та демографічною ситуацією в країні, негативними тен/
денціями у стані здоров’я молодого покоління. За цей період скла/
лися конкретні уявлення про концептуальні основи такої роботи, її
основні напрями, отримані обнадійливі результати з окремих ас/
пектів оздоровчої діяльності. Однак слід констатувати, що, по/пер/
ше, робота зі збереження здоров’я в спеціалізованих дошкільних
закладах, як правило, має суто медичну основу, оскільки виходить
із позиції «лікування хвороб»; по/друге, педагогічною технологією
і практикою не розроблені технології переведення знань про здо/
ров’я і здоровий спосіб життя на поведінковий рівень; по/третє, не/
має ґрунтовних критеріїв оцінювання ефективності стану здоров’я
дитини, а воно невпинно погіршується. Тому стає очевидним, що
для перетворення спеціалізованих дошкільних закладів у заклади
сприяння здоров’ю недостатньо простого набору окремих профі/
лактичних, оздоровчих і корекційних засобів. Необхідна спеціаль/
на система взаємодії кожного учасника навчально/виховного про/
цесу: інструктора з фізичного виховання, вихователя, музичного
керівника, медичної служби, соціального працівника, батьків та ін.
Забезпечити цю взаємодію — компетенція соціального працівника.
Вказані обставини дають можливість констатувати, що оздоровча
робота, як технологія збереження здоров’я, і забезпечення її висо/
кої результативності є вельми важливими на сучасному етапі роз/
витку нашого суспільства.

Дослідження вчених в педагогічній та психологічній галузях
свідчать про те, що найсприятливіші можливості для розвитку осо/
бистості є в дитячому віці (П. П. Блонський, Л. С. Виготський,
В. В. Давидов, І. С. Кон, А. В. Петровський, В. А. Сухомлинський,
К. Д. Ушинський, С. Т. Шацький). Зміни, що відбуваються в цей
період в організмі дитини, стають основою для формування цен/
трального новоутворення в особистості дитини, яке відображає її
об’єктивну і суб’єктивну готовність до повноцінного життя в су/
спільстві. У дитинстві людина здійснює більш напружену, більш
складну, ніж дорослий, роботу з саморефлексії, самопобудови, са/
моконтролю і саморегулювання. Саме в цей період закладаються
основи майбутньої життєвої позиції дитини, тому основна роль
у формування ціннісних орієнтацій покладена на систему дошкіль/
ної освіти. Адже якщо дитина пасивна в цьому процесі, то дефор/
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мується її соціалізація, руйнується здоров’я. Відтак саме на етапі
дошкільного віку пріоритетними є завдання виховання в дітей
мотивації на здоров’я, орієнтації їхні життєвих інтересів на культу/
ру здорового способу життя. Вивчення цієї проблеми передбачає
визначення поняття «ставлення до здоров’я». Ставлення до здоров’я —
один із елементів поведінки людини щодо самозбереження, який
включає три основні компоненти: когнітивний, емоційний і моти/
ваційно/поведінковий. Сюди входять і знання про здоров’я, усвідом/
лення і розуміння значення здоров’я в процесі життєдіяльності
людини, його вплив на соціальні функції, емоційні та поведінкові
реакції [5, 279]. 

Знання особливостей соціальної адаптації дітей, які мають
фізичні і психічні вади, використання можливостей виховного се/
редовища дошкільного закладу можуть допомогти в ресоціалізації,
духовному становленні дитини.

Що ж таке соціальна адаптація? Термін «адаптація» має латинсь/
ке походження (adaptatie), він означає «пристосування» і використо/
вується в кількох значеннях, а зокрема й у значенні пристосування
організму до нових умов існування. Під впливом суспільного розвит/
ку зміст його постійно збагачується і розширюється, набуваючи при
цьому різноманітних значень та їх відтінків, що дає можливість
дослідникам розглядати адаптацію як складне системне явище. 

В умовах сучасного перехідного суспільства значна увага
приділяється аналізу процесів цього явища. А. В. Камбур під
соціальною адаптацією розуміє процес і стан пристосування до
змін у зовнішніх (соцієтальних і локальних) соціальних умовах
і обставинах, особистісних якостях і рисах адаптанта (біологічних,
соціально/психологічних, статусно/рольових), які відбуваються
завдяки змінам як соціальних стереотипів поведінки, соціальних
практик, цінностей, так і способів інформаційно/інтерпретативно/
го відображення (конструювання, реконструювання) реальності
свідомістю особистості [3, 39].

О. М. Бондаренко розглядає адаптацію як двосторонній процес,
в якому індивід не лише пристосовується до навколишнього сере/
довища, до змінених умов буття, але й сам впливає на це середови/
ще, змінює його, чим і забезпечується еволюційний перехід від од/
ного рівня функціонування суспільства до іншого, найчастіше —
вищого. Як засвідчує історичний досвід, адаптаційна діяльність
при цьому може мати різну спрямованість і характер, а саме бути
прогресивно/перетворювальною або ж консервативно/гальмівною.
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Внаслідок такої взаємодії якісно змінюються умови суспільного
буття обох сторін адаптаційного процесу: особистість набуває не/
обхідних навичок оволодіння, визнання та сприймання соціально/
го досвіду соціуму чи суспільства, до якого адаптується, а суспіль/
ство чи соціум збагачується досвідом, елементами культури,
знаннями, ідеями особистості, яка адаптується. Такий взаємообмін
позитивно впливає на суспільне буття, адже за таких умов в адап/
тантів і середовища, до якого вони адаптуються, утворюються сте/
реотипи спільних інтересів, форм, способів діяльності, відносної
сумісності. При негативному характері адаптаційних процесів по/
рушується взаємодія їх сторін, що або викличе активізацію пошуків
нових механізмів і способів адаптації, або ж, навпаки, призведе до
посилення консервативного впливу на суспільні процеси, загост/
ренню суперечностей між адаптантами та новими умовами їхньої
життєдіяльності. Але в обох випадках суспільні процеси стимулю/
ються, відбувається певний прогрес у суспільному бутті [1, 8].

Українське сучасне суспільство поки що залишається пе/
рехідним і перебуває в ситуації «адаптаційного неврозу». Йому
властива відсутність відчуття впевненості у «завтрашньому дні»,
домінування негативних емоцій, високий рівень криміналізації
суспільних і виробничих відносин, невизначеність перспектив
майбутнього і водночас «мовчазна терпимість», що, очевидно, зу/
мовлюється ментальністю українського народу. В таких умовах
соціальна адаптація ускладнюється і для здорової дитини. Що ж го/
ворити про дошкільнят з особливими потребами? Все це зумовлює
потребу в пошуку найефективніших способів сприяння адекватній
соціальній адаптації можливостей інтенсивної зміни позиційності
дітей/інвалідів в соціально позитивному напрямі. 

Оздоровча робота в діяльності соціального працівника дає мож/
ливість дітям/інвалідам здійснити соціально/побутову адаптацію
до життя, формувати в них ті здібності, які допоможуть їм адекват/
но реагувати на події оточуючого середовища, допомагає дітям ви/
робити самостійність у діях, поліпшує поведінку і сприяє зацікав/
леності до усіх подій життя, тобто дає змогу використати всі
можливості та ресурси, які має інвалід. Причому, що раніше
соціальний працівник буде використовувати оздоровчі засоби
у своїй роботі, то швидше дитина проходитиме адаптацію. 

Соціальна адаптація дітей, які відвідують спеціалізовані
дошкільні заклади, має свої особливості. По/перше, це пов’язано зі
специфікою самого дошкільного закладу: одночасно (короткочасно
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чи довготривало) тут перебуває доволі значна кількість дітей;
у працівників визначені стандарти в підходах до дітей. По/друге, це
особливості самих дітей. Адже всі діти хворі. І хоча дошкільні за/
клади працюють з дітьми з конкретними вадами — слабочуючі,
сліпі, ДЦП тощо, кожна дитина потребує індивідуального підходу.

Формування соціальної адаптації особистості вимагає органі/
зації наукового керівництва означеним процесом в умовах спе/
ціалізованого дошкільного закладу, врахування вікових, психоло/
гопедагогічних, фізіологічних особливостей дітей, здійснення
індивідуального підходу, а значить — створення виховного середо/
вища, що відповідає потребам дитини, насичення освітнього про/
цесу різними видами діяльності, що моделюють способи поведінки
дитини в різних ситуаціях.

Ураховуючи інтегрований характер соціальної роботи, слід бра/
ти до уваги великі можливості багатогранного за своїм змістом
освітньо/виховного впливу на дитину соціального працівника
в дошкільному закладі. Це створює широкі можливості не тільки
для зміцнення здоров’я, але й для формування в дитини цілісного
уявлення про оточуючий світ і залежність власного здоров’я від
благополуччя навколишнього середовища через використання не/
обхідних знань із суміжних наук та вміння застосовувати їх на прак/
тиці. Поряд із цим виокремлюється принцип впливу навколишньо/
го середовища на оздоровлення дитини, накопичення знань про
навколишній світ, розвиток багатогранних відносин дитини до
природного та соціального середовища.

Мова, таким чином, йде про те, що завданням сучасного спе/
ціалізованого дошкільного закладу стає пошук оптимальних спо/
собів засвоєння дітьми досвіду оздоровчої діяльності, відтворення
якої здійснюється в процесі їхнього включення в кожен день жит/
тя. Одним із таких способів може бути реалізація здоров’язберігаю/
чих освітніх технологій. 

Формування ставлення до здоров’я — складний суперечливий і ди/
намічний процес, на який впливають дві групи чинників: внутрішні
(демографічні, індивідуально/психологічні, індивідуальні особливо/
сті людини, стан здоров’я) і зовнішні (якість довкілля, зокрема осо/
бливості соціального мікро/ і макросередовища, а також професійно/
го оточення, в якому перебуває людина) [4, 184]. Мікросередовищем
дитини є її сім’я. Як унікальне соціальне утворення сім’я здійснює
певні соціальні функції: генеративну, рекреативну, комунікативну,
регулятивну, економічну і, головну — первинну соціальну адаптацію
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дитини. Зміни, що відбуваються в сім’ї на сучасному етапі, негатив/
но позначаються на процесі нормальної соціальної адаптації та
розвитку особистості дитини. Зниження рівня якості та змістовності
сімейного виховання породжують зменшення обсягу знань і вмінь
дітей з питаінь гігієни, санології, організації вільного часу, що вия/
вляється в неправильному харчуванні, адинамії, ігноруванні викорис/
тання систем загартування, зловживання лікарськими засобами,
у відсутності індивідуально підібраного режиму дня, нерозбірливості
у виборі кола спілкування, що призводить до набуття шкідливих зви/
чок, до зростання захворювань і появи дизгармонії фізичного розвит/
ку. Крім того, збільшилася кількість неблагополучних сімей, де не
тільки батько, а й мати зловживають алкоголем, мають пристрасть до
наркотиків. Здебільшого в таких молодих сім’ях народжуються діти
з певними розладами в розвитку. Тому соціальному працівнику
необхідно проводити роботу з батьками.

Зрозуміло, що з такими сім’ями складно працювати, проте
треба докласти максимум зусиль для того, щоб переконати їх
у необхідності насамперед змінити свій стиль життя, ставлення до
свого здоров’я та здоров’я дитини. Соціальна робота повинна здійс/
нюватись спеціалістом з метою викликати у хворої дитини і батьків
прискорення адаптаційних процесів до соціально/побутового
життя безпосередньо вдома, в дошкільній установі, в суспільстві. 

Бо, як зазначає І. Дроздюк, провідна роль у формуванні потре/
би протягом життя дбати про власний фізичний розвиток, фізичне
та психологічне здоров’я належить сім’ї [2, 47].

Висновки і перспективи. Оздоровча робота як засіб соціальної
адаптації дошкільнят/інвалідів, становить неперервний процес,
в якому діти виробляють нові способи взаємодії з різноманітними
структурними елементами соціального середовища. Така робота
повинна здійснюватись соціальним працівником з метою виклика/
ти у хворої дитини та її батьків прискорення адаптаційних процесів
до соціально/побутового життя безпосередньо вдома, в дошкільній
установі, в майбутньому в школі (загальноосвітній чи спеціалізо/
ваній), врешті/решт — у суспільстві. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямі ви/
вчення інших проблем формування потреби в здоровому способі
життя.

Оздоровительная работа — одно из главных средств социальной
адаптации детей&инвалидов, которое может выступить базовым
компонентом формирования взаимодействия личности с окружающей
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средой. Исследуются актуальность и необходимость использования
оздоровительных технологий социальным работником в специализиро&
ванном дошкольном учреждении. Указываются пути осуществления
процесса адаптации использованием оздоровительных средств в до&
школьном учреждении и определяются новые цели исследования в дан&
ном направлении.

Ключевые слова: оздоровительная работа, здоровьесохраняющие

образовательные технологии, социальная адаптация, дети/инвали/

ды, специализированное дошкольное учреждение, здоровый образ

жизни. 

Health improving work is one of the main means of children with disabil&
ities social adaptation, which permits to be the base component of person
interaction formation with an environment. The actuality and necessity of
health technologies use by a social worker in specialized preschool establish&
ment are investigated in the article. The author underlines the ways of adap&
tation process realization with the use of health improving means in preschool
establishment and determines new research aims in this direction.

Key words: health improving work, health preserving educational tech/

nologies, social adaptation, children with disabilities, specialized pre/

school establishment, healthy way of life.
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