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РЕФЕРАТ 

 

Ещенко Екатерина Сергеевна   

 

«Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям 

детского сада» 

 

Дипломная работа: 84 с., 50 источников, 3 прил. 

 

Ключевые слова: АДАПАТАЦИЯ, ДЕТСКИЙ САД, ДОШКОЛЬНИК, 

ПРОЦЕСС, ПРОБЛЕМА, РОДИТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ, НОВЫЕ 

УСЛОВИЯ, ПРИВЫКАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ДИАГНОСТИКА.  

Объект исследования – адаптация детей младшего дошкольного 

возраста к условиям детского сада. 

Цель работы – изучить процесс адаптации детей младшего 

дошкольного возраста к условиям детского сада. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме исследования, наблюдение, диагностика, методы 

количественной и качественной обработки экспериментальных данных с их 

интерпретацией.  

Полученные результаты и их новизна: в работе обобщены и 

систематизированы научные представления по проблеме адаптации, 

проанализированы основные трудности и проблемы в процессе адаптации, 

которые могут оказать помощь в построении взаимоотношений между 

детьми, законными представителями и педагогическим коллективом. 

Область возможного практического применения: возможность 

использования материалов в дальнейшей научной и профессиональной 

деятельности, также данные результаты могут быть использованы в учебном 

курсе «Педагогическая психология». 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все используемые 

литературные источники сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Ешчанка Кацярына Сяргееўна 

 

«Адаптацыя дзяцей малодшага дашкольнага ўзросту да ўмоў 

дзіцячага саду» 

 

Дыпломная работа: 84 с., 50 крыніц, 3 прыкл. 

 

Ключавыя словы: АДАПТАЦЫЯ, ДЗІЦЯЧЫ САД, ДАШКОЛЬНІК, 

ПРАЦЭС, ПРАБЛЕМА, БАЦЬКІ, ВЫХАВАЛЬНІКІ, НОВЫЯ ЎМОВЫ, 

ПРЫВЫКАННЕ, АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАЦЫ, ДЫЯГНОСТЫКА. 

Аб'ект даследавання – адаптацыя дзяцей малодшага дашкольнага 

ўзросту да ўмоў дзіцячага сада. 

Мэта работы – вывучыць працэс адаптацыі дзяцей малодшага 

дашкольнага ўзросту да ўмоў дзіцячага саду. 

Метады даследавання: аналіз псіхолага-педагагічнай літаратуры па 

праблеме даследавання, назіранне, дыягностыка, метады колькаснай і 

якаснай апрацоўкі эксперыментальных дадзеных з іх інтэрпрэтацыяй.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у працы абагульнены і 

сістэматызаваны навуковыя ўяўленні па праблеме адаптацыі, прааналізаваны 

асноўныя цяжкасці і праблемы ў працэсе адаптацыі, якія могуць аказаць 

дапамогу ў пабудове ўзаемаадносін паміж дзецьмі, законнымі прадстаўнікамі 

і педагагічным калектывам. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: магчымасць 

выкарыстання матэрыялаў у далейшай навуковай і прафесійнай дзейнасці, 

таксама дадзеныя вынікі могуць быць выкарыстаны ў навучальным курсе 

«Педагагічная псіхалогія». 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе выкарыстоўваюцца 

літаратурныя крыніцы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

_____________________  

 

 



 

ANNOTATION 
 

Eschenko Ekaterina Sergeevna 

 

«Adaptation of preschool children to kindergarten» 

 

Degreepaper: 84 p., 50 sources, 3 app. 

 

Key words: ADAPTATION, KINDERGARTEN, PRESCHOOL, 

PROCESS, PROBLEM, PARENTS, EDUCATORS, NEW CONDITIONS, 

ADDICTION, ORGANIZATION OF WORK, DIAGNOSIS. 

Object of research – adaptation of preschool children to kindergarten. 

Purpose of research – to study the process of adaptation of preschool 

children to the conditions of kindergarten. 

Research methods: analysis of psychological and pedagogical literature on 

the problem of research, observation, diagnosis, methods of quantitative and 

qualitative processing of experimental data with their interpretation.  

Obtained results and their novelty: the paper summarizes and systematizes 

scientific ideas on the problem of adaptation, analyzes the main difficulties and 

problems in the process of adaptation, which can assist in building relationships 

between children, legal representatives and teaching staff. 

Area of possible practical application: the possibility of using materials in 

further scientific and professional activities, as these results can be used in the 

training course «Pedagogical psychology». 

 

The author of the work confirms that the material presented in the work 

objectively reflects the state of the process under study, and all used literary 

sources are accompanied by references to their authors. 

 

_____________________  
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