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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Анексія Криму та збройний конфлікт на Сході України, які були 
спричинені Російською Федерацією, стали вирішальним чинником появи 
нової категорії клієнтів соціальної роботи -  вимушених переселенців. 
Тисячі сімей були змушені залишити свої домівки. За останніми даними 
програми «Радник з питань ВПО» в Україні станом на 5 квітня 2018 року 
-  1 494 636 переселенців. Найбільше їх у Донецькій, Луганській та 
Харківській областях, а також у Києві. Найменше -  на Херсонщині, 
Тернопільщині, Івано-Франківщині, Волині та Закарпатті. З них 240 675 
осіб -  це діти. Діти, які стали вимушеними переселенцями, потребують 
соціально-педагогічної підтримки, з метою успішної адаптації у нових 
місцях поселення.

Саме з загостренням цілої низки проблем, пов’язаних з міграцією та 
соціальною адаптацією дітей вимушених мігрантів пов’язана
актуальність нашої статті.

Зацікавленість фахівців темою соціальної адаптації діте переселенців 
існує вже давно. Різні її аспекти досліджуються як вітчизняними, так і 
зарубіжними антропологами, етнологами, культурологами, соціологами, 
демографами, політологами, психологами та педагогами (В. Гриценко, 
Ж. Зайончковська, М. Лебедєва, В. Павленко, Т. Стефаненко,
Л. Шайгерова, P. Adler, J. Berry, та ін.). Найбільш значущими для нашого 
дослідження стали роботи М. Шабанової (ступінь добровільного і 
вимушеного в механізмах соціальної адаптації); О. Асмолова
(узагальнення типових недоліків більшості визначень соціальної 
адаптації); Н. Миронова, А. Зотової (особливості адаптивної поведінки); 
І. Фролова, Г. Яніна (структура соціальної адаптації).

Метою даної статті є спроба теоретичного аналізу проблеми 
соціальної адаптації дітей вимушених мігрантів.

У соціально-педагогічному розумінні, адаптація -  це пристосування
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особистості до життя в соціумі згідно його норм і вимог, а також потреб 
та інтересів самої особистості. Адаптація до соціокультурних норм 
полягає у прийнятті індивідом соціальної ролі, що є важливим чинником 
соціалізації особистості [1].

У соціальних науках існує безліч визначень соціальної адаптації, у 
нашому дослідженні під адаптацією ми розуміємо «процес 
пристосування людини до соціальних умов її існування, до конкретної 
соціальної ситуації» [1]. Тобто, процес адаптації розуміється як процес 
входження особистості в малу групу, засвоєння нею норм, що склалися, 
відносин, займання певного місця в структурі відносин між її членами.

Особливості вивчення адаптації полягають в тому, що, по-перше, 
відносини індивіда і суспільства розглядаються як опосередковані 
малими групами, членом яких є індивід, по-друге, мала група сама стає 
однією зі сторін, що беруть участь в адаптаційний взаємодії, утворюючи 
нове соціальне середовище -  сферу найближчого оточення, до якого 
пристосовується людина [3].

Отже, з цього ми бачимо, що соціальна адаптація тісно пов’язана з 
процесом соціалізації і можна говорити про те, що цей процес є 
безперервним протягом усього життя.

Результатом соціальної адаптації є соціальна адаптованість 
особистості, яка визначається мірою набуття людиною тих особистісних 
якостей та засвоєнням деякого набору соціальних ролей, що, за наявних 
умов діяльності, уможливлюють задоволення її потреб на тому чи 
іншому рівні. Це дозволяє визначати рівень адаптованості як міру 
задоволеності потреб людини, що забезпечується тим станом 
206 потенціалу і спрямованості особистості, якого вона досягла у процесі 
соціальної адаптації на поточний момент.

Особливістю категорії дітей вимушених переселенців з точки зору 
соціалізації та адаптації є те, що вони перебувають на стадії становлення 
особистості під впливом сім’ї та нової приймаючої спільноти. Звичайно, 
існують ситуації, коли цінності сімейного виховання вступають у 
протиріччя з уже існуючими в місці перебування. Ця суперечність може 
призвести до того, що особистість дитини може деформуватися або 
сформуватися як асоціальна особистість. Саме тому виникає необхідність 
у найбільш прийнятному способі адаптації для профілактики можливих 
соціальних проблем або порушень.

Спосіб адаптації залежить від індивідуальних особливостей, 
здібностей, виховання і можливостей людини. Неможливість 
адаптуватися, незнання норм поведінки призводить до того, що дитина 
не буде прийнята групою та не зможе самоствердитися як член дитячого 
колективу. Контакт дітей вимушених мігрантів з однокласниками може 
ускладнюватися через неможливість спілкування українською мовою, 
незнання правил поведінки, що породжує конфлікти, неприязне 
ставлення тощо. За думкою О. Крушельницької діти-мігранти часто 
стикаються з цілим комплексом проблем: недостатня розвиненість
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навичок спілкування, прояви «мігрантофобії», труднощі засвоєння 
шкільної програми, занижена самооцінка тощо [4].

Отже, якщо на процеси адаптації впливають соціальні установки, 
ціннісно-мотиваційні утворення, стратегії поведінки дітей вимушених 
переселенців, сприйняття громади чи громадою, відповідність 
самооцінки та рівня домагань дітей переселенців їхнім реальним 
можливостям та умовам нового соціального середовища тощо, то однією 
з важливих умов адаптації стає свідома діяльність дітей вимушених 
переселенців. Саме свідома діяльність передбачає безперервний обмін із 
новим соціальним оточенням, приймаючою громадою. Така діяльність 
можлива лише за умови усвідомлення себе як суб’єкта такого процесу, 
бажання стати частиною приймаючої громади, хоча й тимчасово.

Тобто, внутрішнім джерелом адаптації є невідповідність звичної 
культурної діяльності дітей вимушених переселенців зміненому 
соціокультурному середовищу, в яке вони потрапили. Разом із тим процеси 
злиття з новим соціальним середовищем приймаючою громадою мають 
відбутися без втрати власної індивідуальності, а лише як відповідність 
суспільно регламентованої поведінки та інтересів і ціннісних орієнтацій.

У дослідженнях А. Фернхема та С. Бочнера наголошено, адаптація 
осіб, яких переміщено на певний, чітко визначений період часу, дещо 
відрізняється від адаптації переміщених на невизначений час. Тимчасово 
переміщені особи не так гостро переживають через наявність 
відмінностей в іншому соціокультурному середовищі, а набуті у новій 
громаді навички поведінки є тимчасовими, і можуть зникнути при 
поверненні у звичні для них обставини. Науковці довели, що для 
тимчасово переміщених осіб на початку їх входження в іншу культуру 
найбільш цінною може бути інформаційна підтримка, потім -  
інструментальна, і лише згодом -  емоційна підтримка [5].

Отже, необхідно при оцінці адаптації дітей вимушених 
переселенців до соціального середовища враховувати, що процес 
адаптації є двостороннім. Тобто, адаптація є взаємозумовленим впливом 
дитини-переселенця та її соціального оточення, а отже, успішність 
адаптації залежить не лише від індивідуально-психологічних 
особливостей особистості дитини, але й від готовності нового 
соціального оточення до сприйняття такої дитини.

Слід зважати на всі чинники, котрі як впливають на успішність 
процесу адаптації, так і можуть спричиняти виникнення проблем у дітей- 
переселенців під час адаптації. Також значною мірою впливає на 
успішність адаптації дітей вимушених переселенців попередній досвід та 
характер ймовірно отриманої психологічної травми.

Фахівці розрізняють два види травми у дітей-переселенців [4]:
1. Травми дітей, які були свідками бойових дій, актів насилля.
2. Травми, отримані внаслідок вимушеного переїзду,

неспроможності змиритися із зміною звичного життя, невираженої 
агресії, почуття «розтоптаної гідності». Цей вид травми може
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спостерігатися навіть у дітей, які народилися в родині вже після 
переселення.

Зазначимо, що наслідки психологічного дискомфорту для дитини 
вкрай важкі: поява страхів, тривожності, агресивності, перехід 
психологічних переживань у психологічні розлади, прояв психологічних 
травм, які у дорослому віці знаходять своє відображення у позиції 
уникнення, замкнутості, суїцидальних нахилах, втечах з дому, вандалізмі.

Розглядаючи адаптацію дітей вимушених переселенців, необхідно 
виділити об’єктивні та суб’єктивні чинники успішності адаптації. 
Об’єктивним чинником є загальна соціально-економічна ситуація в Україні; 
суб’єктивним -  індивідуально-психологічні особливості особистості.

До індивідуально-психологічних особливостей особистості можна 
віднести класичні типи темпераменту, характеру, акцентуацій,
стресостійкість та адаптивний потенціал, а також психологічні стани 
особистості (страх, тривога, депресія тощо) та поведінкові реакції на 
взаємодію з приймаючою громадою, від яких залежить результат адаптації.

Зупинимось детальніше на такому характерному для переселенців 
понятті як «культурний шок». Цей термін було запропоновано 
К. Обергом, який досліджував проблеми мігрантів.

Як зазначає дослідник, потрапляючи в нові культурні умови, у 
людини виникають заплутані, невизначені, дезорганізуючі переживання, 
що викликають сильне нервове потрясіння. Це пов’язано з тим, що 
сенсорні, символічні, вербальні та невербальні системи, які 
забезпечували нормальне життя на батьківщині, раптом відмовляються 
адекватно працювати, зумовлюючи культурний шок [2]. Інший 
антрополог П. Бок під культурним шоком розумів емоційну реакцію, що 
виникає внаслідок нездатності зрозуміти, проконтролювати і 
передбачити поведінку інших. Саме таке нерозуміння спричиняє 
тривожність, ніяковість і апатію, що тривають до тих пір, поки не 
сформуються нові когнітивні конструкти для розуміння іншої культури і 
вироблення відповідних моделей поведінки.

Стосовно вимушених переселенців з Донбасу і Криму, які є 
внутрішньо переміщеними особами, не можна говорити про однозначне 
переживання ними культурного шоку. Оскільки вони переміщенні 
всередині тієї ж держави, то їм більшою мірою знайомі культура і мова 
приймаючих громад, проте значно зміненим є соціокультурне середовище, 
що вимагає налагодження нових соціальних зв’язків. Водночас неможливо 
говорити про повну культурно-психологічну спорідненість із
приймаючими громадами, адже частина дітей вимушених переселенців з 
Донбасу і Криму не володіють вільно українською мовою, не знайомі з 
багатьма українськими народними традиціями.

З іншого боку, якщо діти-переселенці не стали безпосередніми 
свідками збройного конфлікту (що може розглядатися як кризова 
ситуація, яка несе загрозу здоров’ ю та життю), але змушені були 
переселитися, щоб уникнути такої загрози, то культурний шок внаслідок
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переселення може і позитивно вплинути на особистісний ріст, сприяючи 
набуттю нових цінностей, установок і моделей поведінки. Адже, 
зіткнувшись з іншою культурою, дитина отримує знання дослідним 
шляхом, починає розуміти джерела особливостей своєї етнічної 
культури, набуваючи нових поглядів на природу людського різноманіття.

Отже, події на Сході України, анексія Криму призвели до появи 
вимушених переселенців всередині нашої країни. Але у соціальній роботі 
досі немає чіткого механізму допомоги в адаптації внутрішнім 
мігрантам, зокрема дітям-мігрантів.

Специфічна робота з адаптації дітей вимушених переселенців (так 
само як і дорослих) є хоч і є новою для українських соціальних 
працівників, проте відповідальною.

Показниками результативності роботи з адаптації дітей вимушених 
переселенців можна вважити: ступінь задоволеності собою, групою, а також 
різними сторонами своєї життєдіяльності; активне залучення у діяльність 
приймаючої громади; активність у досягненні поставлених завдань; 
соціальний комфорт; розуміння можливості реалізації власних цілей у 
майбутньому; соціально-педагогічна підтримка приймаючої громади.

Соціальна адаптація повинна передбачати активну позицію 
особистості, усвідомлення свого соціального статусу і пов’язаної з ним 
рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних можливостей 
особистості в процесі вирішення нею загальногрупових завдань.
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Психологическая адаптация. Механизмы и стратегии / А. А. Налчяджан. 
-  М. : Эксмо, 2010. -  368 с. 5. Тематичний звіт «Внутрішнє переміщення 
внаслідок конфлікту в Україні: підвищена незахищеність постраждалого 
населення та чинники напруженості в громадах». -  К. : Спеціальна 
моніторингова місія ОБСЄ в Україні, 2016. -  29 с.

Маркова Н. В. Особливості адаптації дітей вимушених
переселенців

У статті розглянуто тлумачення терміну «соціальна адаптація», на 
основі узагальнення наукових концепцій соціальної адаптації мігрантів

63

http://magazines.russ.rU/oz/2004/4/2004_4_27-pr.html


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018

обґрунтовано особливості адаптації дітей вимушених переселенців. 
Автором виділено об’єктивні (соціально-економічна ситуація в Україні) 
та суб’єктивні (індивідуально-психологічні особливості особистості) 
чинники успішності адаптації, показники адаптованості дітей вимушених 
переселенців (ступінь задоволеності собою, групою, а також різними 
сторонами своєї життєдіяльності; активне залучення у діяльність 
приймаючої громади; активність у досягненні поставлених завдань; 
соціальний комфорт; розуміння можливості реалізації власних цілей у 
майбутньому; соціально-педагогічна підтримка приймаючої громади).

Наголошено, що адаптація є взаємозумовленим впливом дитини- 
переселенця та її соціального оточення, а успішність адаптації залежить 
не лише від індивідуально-психологічних особливостей особистості 
дитини, але й від готовності нового соціального оточення до сприйняття 
такої дитини.

Ключові слова: діти вимушених переселенців, адаптація, соціальна 
адаптація, культурний шок, соціальна підтримка, професійна соціальна 
робота.

Маркова Н. В. Особенности адаптации детей вынужденных 
переселенцев

В статье рассмотрено толкование термина «социальная адаптація», 
на основе обобщения научных концепций социальной адаптации 
мигрантов обосновано особенности адаптации детей вынужденных 
переселенцев. Автором выделены объективные (социально-экономическая 
ситуация в Украине) и субъективные (индивидуально-психологические 
особенности личности) факторы успешности адаптации, показатели 
адаптированности детей вынужденных переселенцев (степень
удовлетворенности собой, группой, а также различными сторонами своей 
жизнедеятельности; активное привлечение в деятельность принимающей 
общины; активность в достижении поставленных задач; социальный 
комфорт, понимание возможности реализации собственных целей в 
будущем социально-педагогическая поддержка принимающей общины).

Отмечено, что адаптация является взаимообусловленным влиянием 
ребенка-переселенца и его социального окружения, а успешность 
адаптации зависит не только от индивидуально-психологических 
особенностей личности ребенка, но и от готовности нового социального 
окружения к восприятию такого ребенка.

Ключевые слова: дети вынужденных переселенцев, адаптация, 
социальная адаптация, культурный шок, социальная поддержка, 
профессиональная социальная работа.

Markova N. Peculiarities of Adaptation of Children of Internally 
Displaced Persons

The article deals with the interpretation of the term „social adaptation”, 
based on the generalization of scientific concepts of social adaptation of
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