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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В останні роки в Україні кількість 

вимушених переселенців зростає. Мігранти є однією з соціально-

незахищених груп, для якої ускладнений доступ до отримання багатьох 

соціальних послуг. Необхідність швидкого засвоєння великого обсягу нової 

інформації, недовіра з боку місцевої громади, упередженість, расові, 

національні, регіональні, релігійні відмінності призводять до формування 

«комплексу чужака» з відповідними наслідками як для самого мігранта, так і 

місцевих мешканців. Опановуючи нове місце проживання, мігранти 

стикаються з проблемою соціокультурної адаптації, яка своєю чергою, 

становить  складний і часто тривалий процес. 

Різні аспекти адаптації мігрантів досліджуються вітчизняними та  

зарубіжними психологами (В. В. Гриценко, І. В. Данилюк, Н. М. Лебедєва,  

В. М. Павленко, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, Л. А. Шайгерова,            

О. І. Шлягіна), педагогами (О. С. Газман, О. В. Гукаленко,                                         

Л. М. Сухорукова), етнологами (Г. Блумер, Ш. А. Богіна), культурологами              

(П. С. Адлер, Дж. В. Беррі, Р. Редфілд), соціологами (Л. М. Дробіжева,          

Т. І. Заславська, О. А. Ровенчак, М. А. Шабанова), антропологами (Ф. К. Бок, 

К. Оберг), демографами (Ж. А. Зайончковська), політологами (Є. Й. Пивовар) 

та ін. 

 У межах соціально-психологічної адаптації досліджено аспекти 

проблеми ідентичності, а саме: 1) ідентичність як процес (Е. Еріксон,                

В. А. Ядов, П. А. Сорокін), 2) види – етнічна ідентичність (І. В. Данилюк), 

соціальна, особистісна ідентичності (К. С. Безверха, М. Вебер,                       

А. Б. Коваленко, Г. Таджфел, Дж. Тернер, С. Хантінгтон) та їх 

співвідношення; криза ідентичності (Г. М. Андрєєва, Н. М. Лебедєва,            

В. М. Павленко, Т. Г. Стефаненко), роль особистісних конструктів               

(В. І. Похілько, Дж. Келлі, Ю. Хабермас). 

У дослідженнях соціально-психологічної і психолого-педагогічної 

адаптації дітей і підлітків із сімей мігрантів йдеться про взаємодію із 

соціальним середовищем (А. Б. Вершок, Н. Є. Завацька, В. Н. Павленко,       

Т. Г. Стефаненко, K. Oберг), психологічну акультурацію (Дж. В. Беррі,          

В. В. Гриценко, І. В. Данилюк, Л. М. Дробіжева, А. А. Налчаджян), 

міжкультурну (Н. М. Лебедєва, Л. Г. Почебут, А. А. Реан) та економіко-

психологічну адаптацію (Ж. А. Зайончковська, Л. В. Міллер, С. В. Рязанцев), 

етнічну і соціальну ідентичності (С. Л. Бухарева, І. В. Ващенко, Є. Б. Весна, 

Д. В. Даєн, І. В. Данилюк, А. О. Курапов, Г. У. Солдатова, А. Н. Татарко), 

психологічну життєстійкість, формування толерантної свідомості                

(О. А. Чиханцова, Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова), психолого-педагогічну 

допомогу в умовах освітнього середовища (Г. Г Габунія, А. М. Гуляєва,        

Л. М. Сухорукова), соціально-психологічну адаптацію членів сім'ї мігрантів 

(І. М. Бадіштова, В. В. Гриценко, Л. Б. Манасян). 



 

 

Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів до умов 

загальноосвітнього середовища залежить від емоційного (шкільна 

тривожність, емоційне благополуччя), когнітивного (рівень мислення), 

мотиваційно-особистісного (рефлексія, внутрішня мотивація навчання, 

соціальний статус і соціальна компетентність) ресурсів особистості             

(М. В. Григор’єва, С. В. Дмитрієва). Проте, проблема адаптації дітей із сімей 

мігрантів залишається недостатньо вивченою. Зокрема, не з’ясованими 

залишаються суперечності між: існуючими науковими розробками і 

нагальними викликами практики; наявними розробками, щодо адаптації 

мігрантів на нових територіях, та недостатньою врахованістю вікових 

особливостей мігрантів, особливо дітей; існуючими практичними 

розробками, щодо соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів та  

недостатньою врахованістю впливу середовища на особистість дитини-

мігранта. Актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість 

проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Соціально-

психологічна адаптація дітей-мігрантів в освітньому середовищі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в межах тематичного плану досліджень 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Особистість і групи в умовах ціннісно-смислової трансформації 

суспільства» (номер державної реєстрації 0116U008624). Тему 

дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 3 від 16.10.2014 року).  

Мета роботи полягає у розкритті особливостей соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів в умовах освітнього середовища. 

Відповідно до мети сформовано такі завдання:  

1. У результаті теоретичного аналізу з’ясувати основні підходи до  

проблеми соціально-психологічної адаптації. 

2. Порівняти особливості соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів та дітей місцевої громади.  

3. Розкрити особливості соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів залежно від статі та віку. 

4. Встановити умови успішної соціально-психологічної адаптації 

дітей-мігрантів до нового середовища.  

5. Розробити та апробувати комплексну програму соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів. 

Об’єкт дослідження: соціально-психологічна адаптація особистості. 

Предмет дослідження: соціально-психологічна адаптація дітей-

мігрантів в умовах освітнього середовища. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення щодо 

принципів генетичного (С. Д. Максименко, М. В. Папуча), культурно-

історичного підходів (Л. С. Виготський, О. Р. Лурія, О. М. Леонтьєв); 



 

 

тлумачення соціалізації та соціально-психологічної адаптації особистості   

(О. І. Власова, Н. Є. Завацька, О. А. Чиханцова); психології міграції             

(Г. У. Солдатова, С. К. Бондирева, Д. В. Колесов, В. П. Гриценко,            

Н. М. Лебедєва, Л. А. Шайгерова, Є. І. Шлягіна, A. Ферхнем, С. Бочнер); 

проблеми адаптації мігрантів до нового соціокультурного середовища                      

(С. К. Бондирева, Г. В. Безюлева, І. В. Ващенко, І. В. Данилюк,                      

А. Б. Коваленко, Н. М. Лебедєва, В. І. Левкович, В. Н. Павленко); 

періодизація психічного розвитку особистості (Д. Б. Ельконін); проблема 

психологічної ідентичності дітей-мігрантів (М. М. Слюсаревський,           

Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко); проблеми адаптації дітей-мігрантів в 

освітньому середовищі (О. Є. Блинова, Ю. М. Жданович, І. М. Трубавіна). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

використано такі методи дослідження: а) теоретичні – аналіз,  синтез, 

узагальнення, систематизація,  інтерпретація, класифікація, типологізація, 

моделювання та ін. – для з’ясування феноменології явища соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів; б) емпіричні – спостереження, а 

також методики психодіагностики: «Опитувальник для виявлення схильності 

особи до агресивної поведінки» (А. Басс, А. Даркі, адаптація                          

А. К. Осницького); «Шкала реактивної (ситуативної) та особистісної 

тривожності» (Ч. Спілбергер, в адаптації Ю. Ханіна); «Методика 

дослідження самооцінки особистості» (С. А. Будассі) – для діагностики 

психічних станів і властивостей особистості; «Експериментально-

психологічна методика вивчення фрустраційних реакцій» (С. Розенцвейга), 

«Методика «Кольорова соціометрія»,  «Методика діагностики соціально-

психологічної адаптації» (К. Роджерс, Р. Даймонд) – для діагностики 

міжособистісних стосунків в колективі; «Тест – опитувальник батьківського 

ставлення» (А. Я. Варга, В. В. Столін) – для дослідження батьківського 

ставлення до дитини; «Методика діагностики комунікативної установки 

(визначення загальної комунікативної толерантності)» (В. В. Бойко) – для 

дослідження комунікативної толерантності до оточуючих; в) методи 

математично-статистичні й обробки даних – кількісного опису даних та 

статистичного виводу (критерій нормальності розподілу Колмогорова-

Смірнова, описові статистики (знаходження середніх величин, частотний 

аналіз, відсотковий розподіл), кореляційний, дисперсійний, факторний, 

множинний регресійний, кластерний аналізи, t-критерій Стьюдента,             

U-критерій Манна-Уїтні тощо).  

Наукова новизна та теоретична значущість роботи полягає в тому, 

що вперше:   

 виявлено відмінності в процесі соціально-психологічної адаптації 

дітей-мігрантів та дітей населення місцевої громади. Порівняно з ними діти-

мігранти мають вищий рівень ворожості, агресивності, у них більш виражені 

форми агресії (вербальна, фізична та непряма агресії, роздратування, 

підозрілість, негативізм, образа). Діти місцевої громади мають нижчі 



 

 

показники особистісної і реактивної тривожності, частіше за дітей-мігрантів 

займають у шкільних класах активні соціальні позиції; 

 встановлено особливості соціально-психологічної адаптації та 

батьківського ставлення залежно від віку дітей-мігрантів (молодший 

шкільний, підлітковий, ранній юнацький). Батьки, які виховують дітей-

мігрантів раннього юнацького віку, прагнуть інфантилізувати їх, приписати 

їм соціальну та особисту нестабільність і незрілість;  

 виокремлено три типи дітей-мігрантів залежно від особливостей 

адаптації (компенсаторно-домінуючий, емоційно-маніпулятивний та 

прагматично-раціональний) та визначено характеристики батьківського 

ставлення (прийняття дитини, кооперація, контроль, низький рівень довіри, а 

також оцінка вчинків дитини як інфантильних), які переважають в їхніх 

сім’ях;  

 встановлено чинники адаптивності дітей-мігрантів: а) низька 

підозрілість щодо оточуючих; б) відсутність вербальної агресії;                        

в) імпунітивний тип реакції на ситуацію фрустрації;  

    розширено та доповнено наукове уявлення щодо: 

 особливостей соціально-психологічної адаптації та батьківського 

ставлення дітей-мігрантів залежно від статі, а саме до дівчат батьки 

проявляють вищий рівень зацікавленості, бажання допомогти, співчуття, 

вище оцінюють їхні можливості, творчі, інтелектуальні здібності тощо. До 

хлопців батьки проявляють вищий рівень контролю, вимагають більшої 

дисципліни, що пов’язано із сприйманням їх як неуспішних, відкритих до 

деструктивних дій та вчинків;  

 особливостей соціально-психологічної адаптації;  

 психолого-педагогічних технологій адаптації дітей з сімей мігрантів;                                                            

розроблено та апробовано комплексну програму соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

можливості їх використання у подальшій розробці та впровадженні програм 

соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів, подоланні кризових 

психологічних проблем, покращенні дитячо-батьківських стосунків та 

ставлення до дітей-мігрантів місцевої громади. Матеріали роботи можуть 

бути використані в діяльності практичних психологів, соціальних педагогів, 

вчителів,  керівників системи освіти; при організації спеціальних програм для 

працівників освіти, соціальних і психологічних служб, які працюють з 

мігрантами та вимушеними переселенцями; а також у закладах вищої освіти 

при викладанні дисциплін: «Соціальна психологія», «Соціальна робота», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія особистості», «Педагогічна 

психологія», «Психологія сім’ї та сімейне консультування», «Психологія 

індивідуального консультування» для студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» та «магістр».  



 

 

Результати дослідження впроваджено у педагогічний процес 

Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (довідка № 011 від 

22.02.2021); Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (довідка № 

94 від 24.02.2021); у роботу Києво-Святошинського центру соціально-

психологічної реабілітації населення (довідка № 35/01–15 від 25.02.2021).   

             Надійність і достовірність результатів дослідження забезпечено 

якісним аналізом літератури з досліджуваної проблеми, методологічною 

обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, застосуванням комплексу 

методів дослідження, змістовно обґрунтованим і коректним застосуванням 

математичних методів обробки та аналізу даних.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні 

положення та результати емпіричного дослідження доповідалися та 

обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (2015–2019) та 

представлено на ІІ та ІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, 

перспективи» (м. Київ, 2017, 2018), ХХІІ Міжнародній конференція молодих 

науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи дослідження» (Київ, 2020), Х Ювілейній міжнародній науково-

практичній конференції «Внутрішній світ особистості» (Ніжин, 2020). Досвід 

роботи з дітьми-мігрантами висвітлено в публікаціях у Всеукраїнський газеті 

для психологів, учителів, соціальних педагогів.  

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано в 8 

публікаціях з яких: 4 статті у наукових фахових виданнях, включених до 

переліку, затвердженого МОН України, 1 стаття у науковому періодичному 

виданні країн Євросоюзу, 3 тез доповідей на наукових конференціях.   

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 155 найменувань, з яких 21 – англійською 

мовою. Основний зміст дисертації викладено на  158 сторінках. Загальний 

обсяг становить 262 сторінки. Робота містить 34 таблиці (на 20 сторінках), 9 

(на 5 сторінках) рисунків та 15 додатків.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено 

об’єкт, предмет, сформульовано мету й завдання; висвітлено наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 

використані методи; наведено відомості про апробацію, публікації та 

структуру дисертаційної роботи.  

У першому розділі – «Теоретичний аналіз вивчення проблеми 

соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів» – розкрито зміст 

основних підходів до трактування поняття соціально-психологічної адаптації 

мігрантів.   



 

 

Більшість дослідників поняття адаптації трактують як:                            

а) пристосування (Ф. Б. Березін, В. А. Смірнов), б) задоволеність                       

(А. Маслоу, Н. Є. Шустова), в) функцію розвитку особистості (А. Адлер,       

В. А. Петровський). Проблема адаптації мігрантів характеризується 

багатоаспектністю (психологічний, соціальний, мовний, культурний та ін.) 

(Е. С. Маркарян).  

Зміст соціально-психологічної адаптації розкрито в таких аспектах, як: 

адаптація особистості в групах і колективах (В. Н. Грибов), у сферах 

навчальної (Е. А. Іванова, Н. А. Савотіна та ін.), трудової, виробничої 

діяльностей (А. А. Реан, Н. А. Свиридова, А. А. Баранов, О. Р. Ісаєва), у 

функціонуванні особистості в нових динамічних середовищах                  

(Г. М. Андреева, Є. В. Вітенберг, В. В. Гриценко, З. А. Данілова,                

Л. В. Ключникова, Л. В. Ковтун, Є. П. Крупник, Н. М. Лебедєва,               

Е. А. Назарова, М. В. Ромм, Р. А. Тагірова), при різних психофізіологічних 

захворюваннях (Ф. Б. Березін) тощо.  

Успішність процесу соціально-психологічної адаптації залежно від 

рівня освіти дає можливість не тільки управляти своєю поведінкою 

відповідно до вимог суспільства, але й досягати необхідного рівня розвитку, 

самореалізації, дозволяє протистояти складним життєвим обставинам, 

використовувати захисні та компенсаторні механізми (В. В. Гриценко,          

Ч. Малера, Л. Косинські).   

Вивчаються основні чинники, що сприяють або перешкоджають 

соціально-психологічній адаптації  мігрантів (Ю. О. Бохонкова, І. І. Галецька, 

О. Є. Блинова, І. В. Ващенко, Л. Е. Орбан-Лембрик, П. М. Козирєва).  

Ведеться пошук способів і шляхів адаптації мігрантів до нового соціального 

середовища, одним з видів якого є освітнє середовище. Йдеться про освітній 

заклад, який приймає дітей-мігрантів, біженців, вимушених переселенців, де 

відбувається їхня соціально-психологічна адаптація; організація процесу 

інтегрованого навчання, з урахуванням соціально-психологічних проблем та 

різних аспектів життєдіяльності людини (Є. І. Казакова, Ю. В. Арутюнян,    

А. П. Тряпіцина, М. Р. Бітянова, І. В. Дубровіна, Е. І. Ісаєва, Е. М. Сусоколов, 

Е. Ю. Сізганова та ін.). 

Соціально-психологічна адаптація дітей-мігрантів в умовах освітнього 

середовища є процесом побудови інтеракційної системи (середовище – особа 

– група), яка продукує адаптивний простір, результатом якого є взаємодія 

суб’єктів освітнього середовища за допомогою спеціальної системи впливів, 

результатом якого є спрямовані зміни в когнітивній, емоційній, поведінковій 

сферах особистості дитини-мігранта. 
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Рис. 1. Модель соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів в освітньому середовищі 

 

У другому розділі – «Емпіричне дослідження соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів» – описано зміст емпіричної 

частини, обгрунтовано добір методів, методик, вибірки і процедури 

дослідження та проаналізовано основні результатів констатувального етапу. 

Всього у дослідженні взяло участь 140 осіб. З них: а) 51 особа діти-

мігранти (з Криму, зі сходу України, з Вірменії, роми)  віком від 9 до 17 років 

(9 –  молодші школярі, 28 – підлітки та 14 – юнаки); б) батьки дітей-мігрантів 

(51 особа, матері); в) 38 осіб – діти місцевої громади. 

На формувальному етапі залучено дітей-мігрантів (учнів 4 – 11 класів). 

Дітей-мігрантів поділено на групи за критеріями віку (за Д. Б. Ельконіним) – 

молодший шкільний (6 – 11 років), середній і старший шкільний (10 – 14 

років), ранній юнацький (14 – 17 років) та статі (28 осіб – хлопці, 23 особи – 

дівчата).  

Емпірична частина дослідження соціально-психологічної адаптації 

дітей-мігрантів побудована з урахуванням двох напрямів: діагностика 

психічних станів і властивостей особистості та міжособистісних стосунків у 

колективі та сім’ї.   

У результаті дослідження особливостей соціально-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів отримано такі дані.  

Встановлено відмінності у формах і показниках агресії залежно від 

статі досліджуваних. Хлопці-мігранти порівняно із дівчатами мають вищі 

показники фізичної (U=220,0; р=0,045), вербальної (U=208,0; р=0,026), 

непрямої агресії (U=181,0; р=0,006), підозрілості (U=204,0; р=0,021), образи 

(U=220,5; р=0,048), ворожості (U=186,5; р=0,009) та агресивності (U=195,5; 

р=0,015), що свідчить про прагнення хлопців проявити силу, демонструючи 

себе лідером і отримати бажаний результат, при цьому дівчата прагнуть  

гармонійних стосунків.  
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Залежно від віку дітей-мігрантів виявлено відмінності за такими 

шкалами: фізична, вербальна агресія, роздратування, почуття провини, 

агресивність. Діти-мігранти підліткового віку мають вищі показники 

фізичної (р=0,010) та вербальної агресії (р=0,038), порівняно із дітьми 

молодшого шкільного віку. Показник вербальної агресії у дітей раннього 

юнацького віку є вищим, ніж у дітей молодшого шкільного віку (р=0,002). За 

шкалою «роздратування» у підлітків показник нижчий, ніж у дітей раннього 

юнацького віку (р=0,040), в яких є вищими показники агресивності (р=0,020) 

та нижчим почуття провини (р=0,030), порівняно із дітьми молодшого 

шкільного віку. Таким чином, діти підліткового віку є більш схильними до 

прояву фізичної та вербальної агресії та, водночас, у них виявлено нижчий 

рівень роздратування, що свідчить про прагнення домінувати, а їхні вчинки і 

висловлювання можуть носити імпульсивний характер. 

Встановлено, що середні значення ситуативної та особистісної 

тривожності дітей-мігрантів відповідають помірному рівню вираженості. 

Водночас, особистісна тривожність є вищою, ніж ситуативна. Найбільш 

вираженим є помірний рівень (68,5% – ситуативна тривожність; 66,6% – 

особистісна тривожність). У 31,5% дітей-мігрантів виявлено високий рівень 

ситуативної тривожності та 33,4% досліджуваних мають високу особистісну 

тривожність.  

Показники ситуативної та особистісної тривожності різняться залежно 

від віку дітей (табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняння показників ситуативної та особистісної тривожності 

залежно від віку дітей-мігрантів  

Види 

тривожності 

Вік досліджуваних Середня 

різниця  

Р 

Молодший 

шкільний 

Підлітковий Ранній 

юнацький 

Ситуативна 34,56±5,077 - 43,36±5,891 8,802 0,005 

- 37,79±6,309 43,36±5,891 5,571 0,024 

Особистісна 36,89±5,159 40,29±5,784 44,36±5,372 7,468 0,011 

 

Діти-мігранти раннього юнацького віку мають значуще вищі показники 

ситуативної (р=0,005) та особистісної тривожності (р=0,011) порівняно із 

дітьми молодшого шкільного віку, а також ситуативної тривожності 

порівняно із підлітками (р=0,024), тобто, що дорослішими є діти-мігранти, то 

вищий рівень тривожності їм притаманний. 

Показники соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів за 

середніми значеннями знаходяться в межах визначеної авторами методики 

норми. Водночас, у дівчат вищий рівень адаптивності (t=-2,084; р=0,044), 

прийняття себе (U=206,5; р=0,027), порівняно із хлопцями. У хлопців більш 

виражені показники неприйняття інших (t=2,046; р=0,047) та ескапізму 

(уникнення проблем) (U=213,0; р=0,037), порівняно із дівчатами. 



 

 

Більша частина дітей-мігрантів (52,9%) займає активну позицію в 

групі, тобто визначаються членами групи як бажані. Менша частина дітей-

мігрантів (43,2%) займає пасивну позицію. Це діти-мігранти, які одержали 

невелику кількість виборів, тобто спостерігається їх витіснення членами 

групи та 3,9% дітей-мігрантів, які знаходяться в ізольованій позиції. Такі 

результати свідчать про низький рівень соціально-психологічної адаптації 

дітей-мігрантів до нового колективу шкільного класу та про можливі 

проблеми, що пов’язані із негативним соціально-психологічним кліматом у 

зв’язку з цим.   

Виявлено відмінності між дітьми з активною позицією в групі та 

ізольованими за показниками шкал підозрілості (р=0,025), вербальної агресії 

(р=0,011), агресивності (р=0,002) та ворожості (р=0,039).  

Встановлено роль батьківського ставлення та особливостей комунікації 

батьків у процесі соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів до 

нового соціального середовища. Виявлено, що до дівчат батьки проявляють 

вищий рівень зацікавленості, бажання допомогти, співчуття, вище оцінюють 

їхні можливості, творчі, інтелектуальні здібності тощо (U=185,0; р=0,009). До 

хлопців батьки проявляють вищий рівень контролю, вимагають більшої 

дисципліни, що пов’язано зі сприйманням їх як неуспішних, відкритих до 

негативних дитячих вчинків, захоплень та дій (U=230,5; р=0,043).  
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  Примітка:    Молодший шкільний вік      Підлітковий вік     Ранній юнацькій вік 
 1 – Прийняття; 2 – Кооперація; 3 – Симбіоз; 4 – Авторитарна гіперсоціалізація; 5 –Маленький 

невдаха 

Рис. 2. Показники середніх значень батьківського ставлення залежно від віку дітей-

мігрантів  

У трьох вікових групах дітей-мігрантів домінуючим типом 

батьківського ставлення є прийняття, що є позитивним і проявляється у 

повазі, симпатії до дитини, прагненні проводити час з нею та приділяти їй 



 

 

максимум уваги тощо. Разом з тим, найменш вираженим у трьох вікових 

групах (молодший шкільний, підлітковий, ранній юнацький вік) є тип 

батьківського ставлення «маленький невдаха», який відображає ставлення до 

невдач та виражається в оцінці дитини батьками на рівні вікової зрілості, без 

заниження її особистісних та соціальних можливостей. Однак, саме за цією 

шкалою виявлено значущі відмінності між дітьми підліткового віку та 

раннього юнацького віку (р=0,007). У ранньому юнацькому віці цей показник 

є вищим порівняно із підлітковим. 

Виявлено особливості комунікативної толерантності батьків залежно 

від віку дітей-мігрантів. Батьки, які виховують дітей раннього юнацького 

віку, порівняно із батьками дітей-підлітків мають вищі показники 

нерозуміння або ж неприйняття індивідуальності оточуючих (р=0,003), 

намагаються змінити партнера по спілкуванню (р=0,014), частіше виражають 

категоричність і можливо певною мірою консерватизм в оцінці оточуючих 

(р=0,030), намагаються зробити партнера по спілкуванню більш «зручним» 

для себе всупереч його бажанням (р=0,001),  а також, мають нижчий рівень 

загальної комунікативної толерантності (р=0,032).  

Встановлено зв’язок між адаптивністю дітей-мігрантів та тривожністю, 

формами агресії, типами реакції на ситуацію фрустрації і особливостями 

комунікативної компетентності їхніх батьків. Тому для виведення формули 

адаптивності дітей-мігрантів обрано такі незалежні змінні: підозрілість, 

вербальна агресія, особистісна тривожність, ситуативна тривожність, 

екстрапунітивний та імпунітивний тип реакції на фрустрацію, батьківське 

ставлення (кооперація, контроль, ставлення до невдач), комунікативна 

толерантність батьків, терпимість до фізичного чи психічного дискомфорту, 

створеного іншими людьми, вміння приховувати або згладжувати неприємні 

відчуття при зіткненні з некомунікабельними рисами партнера.  

Рівняння регресії для змінної «адаптивність» має такий вигляд: 

У=212.029 + -1.441 (підозрілість) + -1.555 (вербальна агресія) + -79.815 

(імпунітивний тип реакції) + е., де У – креативність, е – залишок між 

значеннями передбачення моделі.  

Чинниками адаптивності дітей-мігрантів, за результами множинного 

регресійного аналізу,  є: низька підозрілість щодо оточуючих, низький рівень 

вербальної агресії, відсутність імпунітивного типу реакції на ситуацію 

фрустрації, яка полягає у розумінні і розгляді її як неважливої, яка може 

вирішитися сама з часом.  

З’ясовано особливості соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів порівняно з дітьми, які постійно проживають на цій території.  За 

результатами порівняння двох незалежних вибірок (U-критерій Манна-Уїтні 

та t-критерій Стьюдента) встановлено, що у дітей-мігрантів вищі всі 

показники і форми агресії. Зокрема, фізична, вербальна, непряма агресія, 

негативізм, роздратування, підозрілість, образа, почуття провини, ворожість 

та загальний рівень агресивності (р≤0,01). 



 

 

Рівень ситуативної та особистісної тривожності вищий у дітей-

мігрантів порівняно із дітьми місцевої громади (р≤0,01). Це можна пояснити 

зміною їхнього місця проживання та вимушеною перебудовою життєвого 

укладу, що проявляється в різних аспектах.  

Відмінності показників соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів та дітей місцевої громади свідчать, що останні мають вищі 

показники адаптивності (U=286,0; р=0,000), самоприйняття (t=-2,126; 

р=0,037), емоційного комфорту (U=285,0; р=0,000), інтернальності (U=175,0; 

р=0,000) та ескапізму (U=494,0; р=0,013), водночас діти-мігранти мають вищі 

показники прагнення до домінування (U=498,0; р=0,014) (табл. 2).  

Таблиця 2 

Порівняння показників соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів та дітей місцевої громади 

Шкали Діти-

мігранти 

(n=51) 

Діти 

місцевої 

громади 

(n=38) 

Критерій 

(U, t) 

 

Р 

Адаптація 93,68 111,79 U=286,0 0,000 

Самоприйняття 40,22 45,45 t=-2,126 0,037 

Прийняття інших 21,96 20,90 t=-,936 0,352 

Емоційний комфорт 19,37 24,59 U=285,0 0,000 

Інтернальність  29,43 37,15 U=175,0 0,000 

Прагнення домінувати 12,29 10,28 U=498,0 0,014 

Ескапізм (уникнення проблем) 15,37 18,43 U=494,0 0,013 

 

У результаті факторного аналізу (методом головних компонентів з 

облімін-обертанням) виокремлено чотири фактори соціальної-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів, які пояснюють 79,2% сумісної дисперсії. 

Перший фактор (директивність) розкриває 51% сумісної дисперсії та 

містить сім шкал: екстрапунітивний тип реакції на ситуацію фрустрації          

(-,802); імпунітивний (,876); адаптивність (-,909); прийняття себе (-,849);  

неприйняття інших (,885); емоційний комфорт (-,885); зовнішній контроль 

(,883). Отже, низька адаптивність, неприйняття себе та інших 

супроводжуються високим зовнішнім контролем та відчуттям емоційного 

дискомфорту на цьому тлі.  

Другий фактор (конфліктність) пояснює 13,8% сумісної дисперсії та 

містить вісім шкал: ворожість (,890);  агресивність (,861); особистісна (,857) 

та ситуативна тривожність (,825); підозрілість (,809); образа (,791);  

вербальна (,768) і фізична агресія (,754). Адаптація характеризується проявом 

конфліктних форм поведінки, що зумовлюються тривожністю на 

особистісному та ситуативному рівнях.  



 

 

Третій фактор (протестність) пояснює 7,8% дисперсії та містить 

домінування (,882); правдивість (,836); емоційний дискомфорт (,627); 

ескапізм (,713), що підкріплена латентним прагненням до домінування. 

Четвертий фактор (конформність) розкриває  6,6% сумісної дисперсії. 

Він містить три шкали: прийняття інших (-,846); внутрішній контроль           

(-,781); підлеглість (,696), що характеризується неприйняттям інших, 

відсутністю внутрішнього комфорту та підлеглістю. 

У третьому розділі – «Психологічне корегування соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів в умовах освітнього закладу» –  

розроблено та описано програму корегування соціально-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів, розкрито мету та завдання комплексної корекційної 

програми та результати ефективності її впровадження. 

У розробці комплексної програми корегування соціально-

психологічної адаптації дітей-мігрантів використано досвід вітчизняних і 

зарубіжних учених, які працювали над проблемою адаптації, в тому числі 

соціально-психологічної і використовували форму тренінгової взаємодії для 

її покращення (К. А. Андросович, І. І. Бойко, І. А. Головатенко, І. А. Гречуха, 

М. М. Кашапов, Л. В. Ключнікова, В. В. Констянтинов, В. А. Кряквін, 

А. Г. Маклаков, В. В. Подляшаник, М. Г. Пшеннікова, І. В. Тарасюк,             

Л. В. Туріщева, О. В. Чуйко, М. А. Шабанова, О. Л.  Шеремет та ін.). 

Програма роботи з дітьми-мігрантами розрахована на 12,5 годин – 7 

занять різної тривалості, від 1 години 20 хвилин до 2 годин. 

У ході роботи з дітьми-мігрантами враховано їхні вікові особливості, 

тому програма складається з двох частин з використанням різних видів 

активності та методів роботи. Перша частина розроблена для дітей-мігрантів 

молодшого шкільного віку, друга – для дітей-мігрантів середніх та старших 

класів.  

Мета програми – надання психологічної допомоги дітям-мігрантам в 

самореалізації в умовах нового освітнього середовища. 

Завдання програми – соціально-психологічний супровід дітей із сімей 

мігрантів, а саме: корегування інтеракційної  системи (середовище-особа-

група), що є адаптивним простором дитини та здійснює вплив на когнітивну, 

емоційну та поведінкову сфери особистості; конструювання адаптивних 

моделей поведінки і соціальних взаємодій, що забезпечують найбільш повну 

адаптацію дітей-мігрантів у нове середовище; корегування несприятливих 

психологічних станів, що призводять до труднощів у міжособистісному 

спілкуванні; створення умов для повноцінної реалізації своїх здібностей і 

потенційних можливостей. 

Комплексна програма передбачає роботу з дітьми, з батьками та 

вчителями. Робота з батьками дітей-мігрантів побудована з урахуванням 

поєднання інформаційної частини та групової взаємодії. В інформаційній 

частині роботи батьки ознайомлювалися з поняттям соціально-психологічної 



 

 

адаптації, її особливостями, характеристиками, можливими шляхами 

полегшення процесу адаптації дитини до нового соціального середовища.  

Основне завдання роботи з педагогічним колективом полягає у 

підвищенні психолого-педагогічної грамотності педагогів щодо питань 

ефективного входження в нові соціальні групи взаємодії дітей-мігрантів.  

Комплексна програма містить три блоки, які є взаємодоповнюючими: 

а) діагностичний (опитування, тестування); б) корегувальний (надання 

психолого-педагогічної допомоги дітям-мігрантам); в) інформувальний 

(підвищення інформаційної грамотності дітей, батьків та суб’єктів освітнього 

процесу щодо проблеми адаптації).  

У програмі використано навчальні семінари для педагогічних 

колективів, елементи соціально-психологічних тренінгів, заняття з дітьми, які 

побудовані на технології казкотерапії, містили елементи арт-терапії, рухові 

вправи та ін.  

Для перевірки ефективності програми зроблено заміри до та після 

проведення групової роботи з дітьми, батьками, вчителями для виявлення 

відмінностей у досліджуваних показниках соціально-психологічної адаптації 

дітей-мігрантів.   

Формувальний вплив у експериментальній групі дітей-мігрантів після 

проходження програми сприяв зниженню фізичної (U=271,0; р≤0,01), 

вербальної (U=345,5; р≤0,01), непрямої агресії (U=795,5; р≤0,01), негативізму 

(U=835,5; р≤0,01), роздратування (U=524,0; р≤0,01), підозрілості (U=791,0; 

р≤0,01), образи (U=518,5; р≤0,01), почуття провини (U=414,0; р≤0,01), 

ворожості (U=586,5; р≤0,01), агресивності (U=212,0; р≤0,01), ситуативної 

тривожності (U=496,0; р≤0,01) та особистісної тривожності  (U=483,5; 

р≤0,01), підвищився рівень самооцінки (U=425,5; р≤0,01).  

За результатами методики діагностики соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда також виявлено зміни після проведення 

тренінгу (табл. 3). 

Таблиця 3 

Порівняння показників соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів експериментальної групи до та після тренінгу 

Шкали До Після Критерій  Р 

Адаптація 93,68 100,24 U=286,0 0,011 

Самоприйняття 40,22 45,45 U=406,5 0,037 

Прийняття інших 21,96 22,90 U=933,5 0,352 

Емоційний комфорт 19,37 21,01 U=394,0 0,032 

Інтернальність  29,43 28,96 U=864,0 0,421 

Прагнення домінувати 12,29 12,03 U=698,0 0,214 

 

Згідно з одержаними результатами, підвищився рівень адаптації дітей-

мігрантів, що супроводжується формуванням нових соціально-рольових 

зв’язків та стосунків у новому освітньому просторі, збільшився рівень 



 

 

самоприйняття, покращилося ставлення дітей до себе, підвищився рівень 

емоційного комфорту, що свідчить про збільшення відчуття захищеності, 

емоційної рівноваги, благополуччя, безпеки, спокою тощо.   

Значущих змін у контрольній групі до та після формувального впливу 

не виявлено. Отже, можна зробити висновок, що застосування розробленої 

програми сприяє покращенню соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів в освітньому середовищі.  

Контрольний зріз по закінченню роботи з батьками свідчить про 

наявність значущих змін у батьківському ставленні після формувального 

експерименту (табл. 4).  

Таблиця 4 

Порівняння показників батьківського ставлення до та після 

тренінгу у експериментальній та контрольній групах 

Батьківське ставлення Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Прийняття  27,24 28,79** 28,31 28,26 

Кооперація 4,78 5,97* 5,01 5,18 

Симбіоз 4,37 4,57 5,22 5,34 

Авторитарна 

гіперсоціалізація 
5,97 4,38* 4,67 4,70 

Маленький невдаха 4,84 3,35** 3,48 3,40 
Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Відбулися значущі зміни за такими показниками батьківського 

ставлення як: прийняття, кооперація, авторитарна гіперсоціалізація, 

маленький невдаха. Тобто, батьки стали менш схильними до інфантилізації 

дитини, стали сприймати її досягнення, прагнення, які відповідають віковим 

особливостям, та враховувати їх тощо.  

Встановлено зміни в комунікативній толерантності, а саме після 

тренінгової роботи батьки стали менш категоричними і консервативними під 

час оцінки оточуючих (t=2,666; p≤0,01), у них знизилося прагнення 

перевиховувати і переробляти партнера по спілкуванню (t=3,845; p≤0,01), 

знизилося прагнення зробити партнера по спілкуванню зручним для себе 

(підігнати його під себе) (t=2,922; p≤0,01), підвищився рівень комунікативної 

толерантності (t=2,352; p≤0,05).   

У контрольній групі батьків значущих змін у батьківському ставленні 

до та після проведення тренінгу не виявлено. 

У результаті роботи з вчителями виявлено зміни за чотирма 

показниками комунікативної толерантності: знизився рівень неприйняття або 

нерозуміння індивідуальності оточуючих (U=631,0; р≤0,05), прагнення 

переробити, перевиховати партнера (U=613,0; р≤0,01), нетерпимість до 

фізичного чи психічного дискомфорту створеного іншими людьми (U=549,5; 

р≤0,01) та підвищилися показники вміння приховувати або згладжувати 



 

 

неприємні відчуття при зіткненні з некомунікабельними рисами партнера 

(U=619,5; р≤0,05).   

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

комплексна програма соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів є 

ефективною, оскільки сприяє підвищенню загального рівня адаптованості, 

прийняття себе та інших, зниженню всіх показників і форм агресії, 

тривожності, а також підвищенню комунікативної толерантності батьків і 

вчителів.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та емпіричні результати 

дослідження соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів, що дозволяє 

зробити такі висновки: 

1. У сучасній  психології існують основні підходи до тлумачення 

соціально-психологічної адаптації: біхевіоральний, психоаналітичний, 

гуманістичний, інтеракціоністський, суб’єктно-діяльнісний. Соціально-

психологічна адаптація дітей-мігрантів в умовах освітнього середовища є 

процесом побудови інтеракційної системи (середовище – особа – група), яка 

продукує адаптивний простір, результатом якого є взаємодія суб’єктів 

освітнього середовища за допомогою спеціальної системи впливів, 

результатом якої є спрямовані зміни в когнітивній, емоційній, поведінковій 

сферах особистості дитини-мігранта.   

2. З’ясовано відмінності у показниках соціально-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів та дітей місцевої громади. Порівняно із дітьми 

місцевої громади діти-мігранти мають вищий рівень агресивності, ворожості, 

у них більш виражені такі форми агресії як: фізична, вербальна та непряма 

агресії, негативізм, роздратування, підозрілість, образа. Діти місцевої 

громади мають нижчі показники особистісної і реактивної тривожності, 

самооцінки, вони частіше за дітей-мігрантів займають у шкільних класах 

активні соціальні позиції (зірки) і дуже рідко пасивні (ігноровані), водночас 

як майже половина дітей-мігрантів займають ігноровані та ізольовані позиції 

в групі. Серед усіх дітей (місцевих та мігрантів) домінуючою є імпунітивна 

спрямованість реакцій у ситуації фрустрації, однак у дітей-мігрантів ще 

спостерігається екстрапунітивна та найменш виражена інтропунітивна 

спрямованість. 

3. Встановлено відмінності у соціально-психологічній адаптації дітей-

мігрантів залежно від статі. Хлопці-мігранти порівняно із дівчатами мають 

значущо вищі показники фізичної, вербальної, непрямої агресії, підозрілості, 

образи, ворожості та агресивності, неприйняття інших та ескапізму 

(уникнення проблем). У дівчат-мігрантів – вищий рівень адаптивності та 

прийняття себе.  

Діти-мігранти юнацького віку складніше переживають ситуацію 

адаптації до нового середовища. Зокрема, діти-мігранти раннього юнацького 



 

 

віку мають вищу агресивність, вербальну агресію, ситуативну і особистісну 

тривожність, нижче почуття провини, порівняно із дітьми молодшого 

шкільного віку; порівняно із підлітками – вищу ситуативну тривожність та 

роздратування. При цьому, діти-мігранти підліткового віку мають вищі 

показники фізичної та вербальної агресії, порівняно із дітьми молодшого 

шкільного віку. 

4. Успішність соціально-психологічної адаптації до нового 

середовища пов’язана з такими умовами: адекватною самооцінкою, помірним 

рівнем тривожності (особистісної і ситуативної), відсутністю ворожого 

ставлення та підозрілості до оточуючих, особливостями взаємодії з 

найближчим соціальним оточенням, де одне із основних місць належить 

батькам. Зокрема, підвищення кооперації, прийняття дитини, оцінки її як 

повноцінного суб’єкта власної життєдіяльності, «дорослої» особистісної 

позиції, зниженням недовіри до її дій, вчинків і бажань та зниженням 

надмірної опіки і контролю над дитиною тощо. 

5. Комплексна тренінгова програма соціально-психологічної адаптації 

дітей-мігрантів містить роботу з дітьми, їхніми батьками та вчителями. 

Робота з батьками спрямована на формування ефективної взаємодії у системі 

«батько-дитина», корегування батьківського ставлення, що не сприяє 

успішній соціально-психологічній адаптації дитини до нового соціального 

середовища, до якого вона потрапила. Під час міжособистісної взаємодії 

батьки стали менш консервативними і категоричними в оцінці оточуючих, у 

них знизилося прагнення перевиховувати партнера по спілкуванню, 

підвищився рівень комунікативної толерантності; у вчителів знизилося 

неприйняття або нерозуміння індивідуальності оточуючих, прагнення 

перевиховати, змінити партнера по спілкуванню, нетерпимість до фізичного 

чи психічного дискомфорту створеного іншими, тощо. У дітей-мігрантів 

знизився рівень фізичної, вербальної, непрямої агресії, негативізму, 

роздратування, підозрілості, образи, почуття провини, ворожості, 

агресивності, тривожності (ситуативної і особистісної), а також підвищився 

рівень самооцінки. Рівень адаптації став вищим, покращилося ставлення 

дітей до себе та підвищився емоційний комфорт, що характеризується 

відчуттям захищеності, безпеки, емоційною рівновагою; з’явилася 

зацікавленість до традицій та звичаїв нового середовища, прагнення до 

творчої діяльності.  

Перспективою подальших досліджень є вивчення особливостей 

інших аспектів соціально-психологічної адаптації мігрантів: на різних 

вікових етапах життя особистості; розширення шляхів покращення 

соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів, зокрема, через тренінгову 

роботу; динаміки в межах одного вікового періоду; здійснення 

міждисциплінарних досліджень щодо інтеграції (культурних, етнічних, 

національних та ін.) психологічних, соціально-психологічних детермінант 

функціонування адаптивного середовища тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Хачатурян Ю. Р. – Соціально-психологічна адаптація дітей-

мігрантів в освітньому середовищі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України. – Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню соціально-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів в умовах освітнього середовища. У роботі 

узагальнено теоретичні положення соціально-психологічної адаптації дітей-

мігрантів та емпірично виявлено систему і зміст соціально-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів в умовах освітнього середовища. 

У роботі з’ясовано відмінності у показниках соціально-психологічної 

адаптації дітей-мігрантів та дітей місцевої громади (агресивність, ворожіть, 

негативізм, роздратування, підозрілість, образа). Встановлено відмінності у 

соціально-психологічній адаптації дітей-мігрантів залежно від статі. 

Встановлено чинники успішної соціально-психологічної адаптації до нового 

середовища (адекватна самооцінка, помірний рівень тривожності 

(особистісної і ситуативної), відсутність ворожого ставлення та підозрілості 

до оточуючих). Визначено, що соціально-психологічна адаптація дітей-

мігрантів в умовах освітнього середовища є процесом побудови 

інтеракційної системи (середовище – особа – група), яка продукує 

адаптивний простір, результатом якого є взаємодія суб’єктів освітнього 

середовища за допомогою спеціальної системи впливів, результатом якого є 

спрямовані зміни в когнітивній, емоційній, поведінковій сферах особистості 

дитини-мігранта.    

Доведено ефективність розробленої та впровадженої комплексної 

тренінгової програми соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів, яка 

містить роботу з дітьми, їхніми батьками та вчителями.  

Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, діти-мігранти, 

освітнє середовище, агресія, ворожість. 

 

АННОТАЦИЯ 

Хачатурян Ю. Р. – Социально-психологическая адаптация детей-

мигрантов в образовательной среде. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.05 – социальная психология; психология 

социальной работы. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена исследованию социально-

психологической адаптации детей-мигрантов в условиях образовательной 



 

 

среды. В работе обобщены теоретические положения социально-

психологической адаптации детей-мигрантов и эмпирически выявлены 

система и содержание социально-психологической адаптации детей-

мигрантов в условиях образовательной среды. Определено, что социально-

психологическая адаптация детей-мигрантов в условиях образовательной 

среды является процессом построения интерактивной системы (среда – 

индивид – группа), которая продуцирует адаптивное пространство, 

результатом которого является взаимодействие субъектов образовательной 

среды с помощью специальной системы влияний, в результате чего 

возникают направленные изменения в когнитивной, эмоциональной, 

поведенческой сферах личности ребенка-мигранта. 

Показаны отличия в показателях социально-психологической 

адаптации детей-мигрантов и детей местной общины (агрессивность, 

враждебность, негативизм, раздражение, подозрительность, обида). 

Выявлены отличия в социально-психологической адаптации детей-мигрантов 

в зависимости от пола. Мальчики-мигранты по сравнению с девочками 

имеют значительно выше показатели физической, вербальной, непрямой 

агрессии, подозрительности, обиды, враждебности и агрессивности, 

непринятия других и эскапизма (избегание проблем). У девочек-мигрантов – 

выше уровень адаптивности и принятия себя.  

Дети-мигранты юношеского возраста сложнее переживают ситуацию 

адаптации к новой среде. В частности, дети-мигранты раннего юношеского 

возраста имеют выше показатели агрессивнисти, вербальной агрессии, 

ситуативной и личностной тревожности, ниже – чувства вины по сравнению 

с детьми младшего школьного возраста; по сравнению с подростками – выше 

показатели ситуативной тревожности и раздражения. Дети-мигранты 

подросткового возраста имеют выше показатели физической и вербальной 

агрессии по сравнению с детьми младшего школьного возраста. 

Установлены факторы успешной социально-психологической 

адаптации к новой среде (адекватная самооценка, умеренный уровень 

тревожности (личностной и ситуативной), отсутствие враждебного 

отношения и подозрительности кдокружающим).    

Разработана комплексная тренинговая программа социально-

психологической адаптации детей-мигрантов, которая предполагает работу с 

детьми, их родителями и учителями. У детей-мигрантов снизился уровень 

физической, вербальной, непрямой агрессии, негативизма, 

раздражительности, подозрительности, обиды, чувства вины, враждебности, 

агрессивности, тревожности (ситуативной и личностной), а также повыслися 

уровень самооценки. Улучшилось отношение детей к себе и повысился 

эмоциональный комфорт, характеризующийся ощущением защищенности, 

безопасности, эмоциональным равновесием; появилась заинтересованность 

традициями и обычаями новой среды, стремление к творческой 

деятельности.  



 

 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, дети-

мигранты, образовательная среда, агрессия, враждебность. 
 

SUMMARY 

Khachaturian Yu.R. – Socio-psychological adaptation of migrant children in 

the educational system. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of psychological sciences, specialty 

19.00.05 – social psychology; social work psychology. – Taras Shevchenko 

National University of  Kyiv, Ministry of  Education and Science of  Ukraine. – 

Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of socio-psychological adaptation of 

migrant children in the context of educational system. The paper summarizes 

theoretical provisions of socio-psychological adaptation of migrant children and 

empirically identifies the system and content of socio-psychological adaptation of 

migrant children in the context of educational system. 

The paper clarifies the differences in the indicators of socio-psychological 

adaptation of migrant children and children of the local community (aggression, 

hostility, negativism, irritation, suspicion, resentment). Differences in the socio-

psychological adaptation of migrant children depending on gender have been 

established. Factors of successful social and psychological adaptation to the new 

environment (adequate self-esteem, moderate level of anxiety (personal and 

situational), lack of hostility and suspicion of others) have been established. It is 

determined that the socio-psychological adaptation of migrant children in the 

context of educational system is a process of building an interaction system 

(environment – person – group) which produces an adaptive space, which results in 

the interaction of educational institutions through a special system of influences 

directed changes in the cognitive, emotional and behavioral areas of the personality 

of a migrant child.    

The effectiveness of the developed and implemented comprehensive training 

program of social and psychological adaptation of migrant children, which 

includes work with children, their parents and teachers, has been proven.  

Keywords: socio-psychological adaptation, migrant children, educational 

system, agression, hostility. 
 


