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Анотація. У статті проаналізовано та представлено теоретичний та практичний
аналіз процесу інтеграції і адаптації дітей із внутрішньо переміщених сімей до дошкільних
закладів. Розглянуто та визначено сучасні погляди щодо ролі впливу сімейного виховання, як
системи взаємопов’язаних процесів, що навчають і соціалізують особистість у дитинстві в
стресовій ситуації. Виділено найбільш ефективні психолого профілактичні та соціалізуючи
практики для інтеграції дітей у нове соціально-оточуюче середовище після перенесених
травмуючи подій. Зроблено висновки та сформовано перспективи подальших наукових
досліджень.
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Постановка проблеми та її зв’язок з

та пошуку шляхів як адаптації так і подальшої

важливими практичними завданнями. Ак-

реабілітації дітей з сімей вимушено переміще-

туальність дослідження психолого – педагогі-

них осіб, а також їх подальшої інтеграції у но-

чна інтеграція дітей у дошкільний закладі із

ве соціальне середовище.

сімей внутрішньо переміщених осіб зумовле-

Історично склалося, що сім’я є одним із

на необхідністю більш повного аналізу вже

перших та найважливіших соціальних інсти-

існуючого наукового матеріалу для врахуван-

тутів, який дає дитині основний життєвий до-

ня особливостей адаптаційного періоду дітей

свід, забезпечує середовище формування та
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розвитку особистості. Другим важливим ін-

на психолого-педагогічна робота чи корекцій-

ститутом інтеграції дитини у соціалізуючий

на не буде достатньо ефективною, адже її має

простір є навчально-виховні заклади, зокрема

підтримувати загальна атмосфера всього со-

і дошкільні.

ціалізуючого простору дитини, в тому числі і

Ситуація, яка склалася останнім часом

сім’я. Водночас у світовій та вітчизняній пси-

в Україні – анексія Криму, війна на Сході –

хології не проводилось досліджень, присвяче-

спричинила появі значної кількості сімей –

них вивченню специфічних особливостей роз-

вимушених переселенців, біженців із зони бо-

витку та виховання дітей дошкільного віку з

йових дій.

родин учасників АТО і ВПО. Зокрема, недо-

За даними Агентства ООН у справах

статньо вивчені особливості перебігу психо-

біженців, станом вже на 1 вересня 2014 року

логічної травми, її наслідки, особливості фор-

кількість внутрішньо переміщених осіб в Ук-

мування посттравматичного симптомокомпле-

раїні сягнула 259,471 тис. осіб. Також у звіті

ксу, механізми активізації психологічних за-

організації зазначається, що 243,896 тис. осіб

хистів на етапі дошкільного дитинства.

внутрішніх переселенців походять зі східних

психологічній науці не встановлено оптимізу-

областей України, а 15,845 тис. осіб − з Кри-

ючі ресурси особистості, що допомагають по-

му. Сьогодення ще більш лячн, оскільки кіль-

долати психологічну травму такого характеру

кість переселенців збільшилася у рази [7, с.

та вибудовувати гармонійну картину світу.

26 ].

У

Тому наше дослідження орієнтоване на
Третина всіх сімей внутрішньо перемі-

здійсненні теоретичного аналізу наукових

щених осіб виховує дітей дошкільного віку. І

джерел і соціалізуючих передових практик

ці діти пережили значні психотравмуючі по-

щодо процесу інтеграції та адаптації дітей, із

дії, наслідки які ще довго будуть відбиватися

внутрішньо переміщених осіб до дошкільних

на їхньому фізичному та психічному здоров’ї,

закладів.

поведінці, здатності будувати конструктивні

Метою статті є розгляд та теоретичний

соціальні зв’язки. Значна кількість малюків

аналіз наукових джерел і практик процесу ін-

потребує особливого догляду та піклування,

теграції та адаптації дітей, із внутрішньо пере-

допомоги з боку дорослих, розуміння одноліт-

міщених осіб до дошкільних закладів. Виді-

ків. Тому завдання із забезпечення комфорт-

лення найбільш ефективних психологічно -

ного перебування таких дітей в умовах дитя-

профілактичних та соціалізуючих практик для

чого садочка покладається в першу чергу на

такої інтеграції дітей у дошкільний заклад.

психолога, однак

Аналіз останніх досліджень і публіка-

без розуміння і допомоги з боку їх сім’ї жод-

цій. Враховуючи не досить тривалий час, що

вихователів, практичного
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триває в Україні із збільшення значної кілько-

дитини (Т. Піроженко, С. Ладивір та ін.), пи-

сті внутрішньо переміщених осіб, проблема

танням теорії, методик виховання і розвитку

досить актуально досліджується.

дітей дошкільного віку присвятили свої праці

Так, соціально-педагогічну та психоло-

Л. В. Артемова, Л. І Зайцева, С. А. Козлова,

гічну роботу з дітьми у конфліктний та пост-

Т. І Поніманська, І. П. Рогальська. Пріоритет-

конфліктний період досліджують Н. Бочкор,

ні напрями досліджень: соціально-моральний

Є. Дубровська, В. Залеська, Н. Пророк,

розвиток

С. Гончаренко, Л. Кондратенко та ін.

віку (І. В. Зубрицька-Макота, С. І. Заболоцька,

особистості дитини дошкільного

Також, сучасні наукові дослідження,

О. І. Кошелівська, О. І Кисельова, Скрип-

розкривають теоретичні основи соціально-

ник Н. І. [3], С. Фасолько, Т. І. Поніманська,

педагогічної роботи з дітьми та молоддю

І. П. Рогальська). Зарубіжними та вітчизняни-

(І.

ми психологами здійснено вагомий внесок у

Л.

Звєрєва,
Міщик,

А.

Капська,
Л.

Г.

Гіль,

дослідження проблем стресу та психологічних

С. Вершловський, Ю. Поліщук, А. Рижанова,

травм у дорослих та дітей дошкільного віку

С.

соціально-

(М. Буянов, О. Захаров, В. Панок, Н. Пезешкі-

педагогічну діяльність із сім’єю в контексті

ан, С. Сельє, Т. Титаренко). Ці та інші автори

соціальної роботи (Дж. Баріс, І. Грига,

ґрунтовно вивчали питання виникнення стра-

В. Гуров), психолого-педагогічне забезпечен-

хів та тривожності у дітей, емоційних розла-

ня соціальної роботи (В. Торохтій, Б. Хубієв);

дів, прояву агресивності та жорстокості, за-

розкривають засади діяльності сімейного соці-

мкненості. Вченими розроблено систему ефе-

ального педагога з акцентом на допомозі сім’ї

ктивних психотерапевтичних занять з викори-

у вихованні дітей (Ф. Кевля, Т. Лодкіна,

станням казкотерапії, арттерапії, музикотера-

Г. Селевко); дослідники приділяють увагу ок-

пії (І. Вачков, Г. Вебер, І. Кучера, Н. Пезешкі-

ремим напрямам соціально-педагогічної та

ан, К. Шеффлер, Б. Хеллінгер). Розроблено та

психологічної роботи з сім’єю - опіки над

обґрунтовано систему ключових положень

дітьми (С. Бадора, Г. Бевз, Г. Іващенко,

щодо консультування батьків з метою оптимі-

Н. Комарова, Т. Мельничук, Ю. Удовенко,

зації стилю родинного виховання (І. Бех,

Д. Мажец, С. Найдьонова, І. Пєша), наданні

О. Кононко, Ю. Приходько, Н. Ньюкомб).

Харченко);

Штефан,

Лактіонова,

вивчають

С.

Виклад основного матеріалу і резуль-

психологічної допомоги при роботі у кризових ситуаціях з внутрішньо переміщеними

татів дослідження.

особами (Н. Веселова, З. Кісарчук, Я. Омель-

Однією із рис сьогодення в Україні є

чанко, Г. Лазос, Л. Ціренко та ін.), психологіч-

стан абсолютної невпевненості і не прогнозо-

ний супровід становлення дошкільної зрілості

ваності. Значна кількість сімей, що стали ви-
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мушеними переселенцями не розуміють, що з

На наш погляд, для сьогодення, дуже

ними буде відбуватися надалі. Вони не зна-

актуальним є питання дослідження та розроб-

ють, чи вони повернуться за певний час додо-

лення

му, чи будуть вимушені переїхати ще в якесь

педагогічних заходів для психологічного су-

інше місце. І навіть сім’ї, які вже мають стабі-

проводу та вироблення толерантного ставлен-

льну роботу на новому місці переселення, ма-

ня до власних (внутрішніх) мігрантів, а також

ють постійне житло, тобто, орієнтовані на ос-

подолання проблеми мігрантофобії. Вивчення

таточний переїзд і знаходять для цього всі мо-

ж досвіду західних фахівців, які давно працю-

жливості, через отриману травму втратили

ють з проблемами мігрантів та біженців, пока-

можливість довіряти новому соціальному про-

зує, що окрім психологічної підтримки, допо-

стору.

мога їм передбачає асиміляцію в нових куль-

як

соціальних,

так

психолого-

Ряд науковців, зокрема Веселова Н. П.,

турних умовах та адаптацію до незвичних

провівши аналіз останніх досліджень відмічає,

умов життя [8,9,10]. Тому доречним у цьому

що наразі в Україні немає навіть усталеного

контексті, також, буде окреслити коло функ-

терміну, який використовується щодо грома-

цій психологів, залучених до роботи з сім’ями

дян України, які вимушено тимчасово виїхали

переселенців, адже психолог виконує на сам

із своїх домівок у інші області країни. Так, у

перед функцію посередника між культурами і

літературних джерелах і офіційних докумен-

допомагає як мігрантам інтегруватися до но-

тах, у повсякденній мові фахівців трапляються

вого соціального середовища, так і соціально-

різні визначення цієї категорії осіб: тимчасово

му середовищі прийняти нових членів.

переселені особи, внутрішньо переміщені осо-

Тому, провідною складовою при допо-

би (ВПО), переселенці, вимушені мігранти,

мозі сім’ям з дітьми, які опинилися в складних

внутрішні біженці тощо.

життєвих обставинах є забезпечення процесу

Науковці Інституту психології імені

соціально-психологічної реабілітації всієї ро-

Г. С. Костюка у своїх дослідженнях відмітили,

дини (сім’ї), враховуючи відповідно, їх індиві-

що внутрішньо переміщеними особами вважа-

дуальні потреби, перенесені травмуючи події

ються люди, змушені залишити свої домівки

що сприятиме їх соціальній адаптації. Адже

(місця проживання) для того, щоб уникнути

однією із найважливіших систем взаємопов’я-

наслідків збройного конфлікту (ситуації зага-

заних процесів, що виховують, навчають і со-

льного насилля, порушень прав людини) або

ціалізують особистість − є сім’я. У сім’ї дити-

стихійних лих чи техногенних катастроф, які

на отримує перші уявлення про себе та інших

не перетнули визнаний на міжнародному рівні

людей, розвиває необхідні для життя соціаль-

державний кордон країни [1, 4, 7].

ні почуття, навички спілкування і спільної дія-
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льності, розуміння про працю та блага від неї.

Тому, одним із головних завдань при наданні

Сім’я, виховуючи та передаючи свій міжпоко-

первинної психологічної допомоги сім’ям та

лінний накоплений досвід, створює передумо-

дітям є їх вдала соціальна адаптація. [4].

ви для взаємопроникнення із світу дітей у світ

Під соціальною адаптацією розумі-

дорослих, що є важливим чинником соціаліза-

ють постійний процес актив-ного пристосу-

ції особистості. Унікальні виховні можливості

вання індивіда до умов соціального станови-

сім'ї впливають на людину протягом усього її

ща, а також результати цього процесу.

життя [1,3,4].

Відомо, що навіть незначні зміни умов

Аналізуючи останні публікації можна

життя маленької дитини викликають пору-

відмітити, що діти мігрантів інтенсивніше,

шення її емоційного стану, сну, апетиту тощо.

ніж діти не мігранти відчувають брак спілку-

Саме тому створення умов для успішної адап-

вання з батьками, та іншими дітьми, сильніше

тації до нового середовища є досить серйозною

відчувають відторгненість батьками, ізольова-

проблемою, яка хвилює лікарів, психологів,

ність від них. В той же час, для батьків, одним

педагогів. Тільки після вдалої адаптації до но-

із перших завдань є знайти житло та необхід-

вого оточення – дитина зможе і інтегруватися у

ну роботу, щоб забезпечити первинні потреби

навчально-виховний процес, сприймати засво-

сім’ї, тобто соціалізуватися у нове середови-

єння нового матеріалу тощо. [3].

ще, при цьому, діти відчувають нестачу уваги

Впродовж дошкільного дитинства ма-

та перебувають у надзвичайно чутливому ста-

люк неодноразово реалізує власні адаптаційні

ні, викликаному, окрім названого, зміною се-

можливості – це і прихід до дитячого садка, і

редовища та необхідністю ресоціалізації. То-

перехід із однієї групи в іншу, а потім і в

му метою психологічної підтримки цієї кате-

школу. Не потребує доказу той факт, що до

горії дітей має бути допомога, що спрямована

дитячого садка дитина повинна приходити з

на подолання відчуття непотрібності, покину-

прогнозом на адаптацію. Якщо ж прогноз від-

тості, одночасно і страху чогось нового, нев-

сутній, його складає лікар дошкільного, закла-

певненості в собі, та інших психічних станів

ду разом із психологом. Згідно з прогнозом

викликаних пережитим досвідом. Діти, особ-

вони визначають особливості організації ре-

ливо дошкільного віку, реагують на батьківсь-

жиму, харчування, сну кожної дитини. Саме

кий психологічний стан, їх емоції, переживан-

цими призначеннями бажано керуватися вихо-

ня, навіть на тон спілкування. Стресові стани

вателям під час адаптації малюка до умов до-

загострюються у дітей ще і у випадку, коли і у

шкільного закладу, особливо коли ця адаптація

навчально-виховних закладах акцентують у

проходить разом із інтеграцією у нове соціаль-

вагу, що діти є мігрантами, переселенцями.

не оточення.
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Звикання дитини до нових умов супро-

чущості, коли йдеться про надання соціальних

воджується порушенням сну, апетиту, зага-

та психолого – педагогічних послуг сім’ям із

льним ослабленням організму, негативних

дітьми дошкільниками, які опинились у склад-

емоцій, що передається цілою палітрою

них життєвих обставинах після зміни місця

плачу від скиглення де ревіння. Супутником

проживання та перенесення травмуючи подій.

негативних емоцій є страх – джерело стре-

У цьому разі надзавданням оцінки є визначен-

сового стану дитини. На жаль, у період адап-

ня і ресурсів громади у яку перемістилась сі-

тації прояв малюком позитивних емоцій є ду-

м'я, навчально-виховного закладу, а саме:

же рідкісним явищем. Окрім цього, порушу-

створення

ється функціональний стан нервової систе-

психологічного клімату в навчально – вихов-

ми – деякі діти кличуть матір, не можуть за-

ному закладі (психологічна просвіта виховате-

снути тощо, інші – тривалий час перебувають

лі, педагогічних працівників, батьків); залу-

у загальмованому стані, неохоче спілкуються з

чення до надання психологічної допомоги ви-

дорослими й однолітками, а іноді зовсім мов-

сококваліфікованих фахівців: практичних пси-

чать. Спостерігаються зрушення і в деяких ве-

хологів, соціальних педагогів, психотерапев-

гетативних реакціях, а саме: втрачається вага,

тів, консультантів ПМПК; забезпечення інди-

загострюються алергічні реакції, раптово під-

відуальним психологічним супроводом дітей,

вищується температура тіла тощо. Досить час-

а при потребі і інших членів їх сім’ї, тощо. Та-

то у дітей порушуються вже набуті

куль-

кож до роботи з дітьми-мігрантами, особливо,

турно-гігієнічні навички, знижується імуні-

необхідно долучати вчителя-логопеда, який

тет [7].

допоможе із постановкою вимови та навичкам

сприятливого

соціально-

Дослідники А. Й. Капська, Л. Ф. Сафо-

спілкування. Вихователям та психологам пот-

нова наголошують, що втрату звичного життє-

рібно розуміти, що робота повинна проводи-

вого світу і частини себе у ситуації кризи не-

тися з усіма дітьми у групі, де знаходиться

можливо заповнити лише матеріальною підт-

дитина – мігрант з метою профілактики нега-

римкою, наданням тимчасового житла чи за-

тивних явищ в оточуючому середовищі і така

кликом «взяти себе в руки». На думку дослід-

робота здійснюватися регулярно.

ників формою надання такої допомоги може

Відомо, що процес адаптації – це пос-

стати спеціально організований процес – соці-

тійний процес, який супроводжує людину

ально-психологічний супровід кризової особи-

впродовж усього життя. Науковці визначають

стості у комплексі – соціальної підтримки,

адаптацію як пристосування будови і функцій

психологічної тощо [2,5].

організму, його органів і клітини до умов сере-

Вищесказане набуває ще більшої зна-

довища, спрямоване на збереження рівноваги.
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Розглянемо основні критерії визначен-

сно не надано допомогу. Зміна місця соціаль-

ня успішності інтеграції дитини до навчально-

ного оточуючого середовища, зокрема, місця

го – виховного закладу, які можуть бути за-

проживання, дитячого садочку, мовного сере-

стосовані з урахуванням певних особливостей

довища, тощо можуть викликати у дитини

до адаптації та інтеграції дітей ВПО: когніти-

значний стрес. Як доведено науковцями, стре-

вний, поведінковий та емоційні компоненти.

си перенесені у дитинстві є досить затяжними

Когнітивний компонент інтеграції та
адаптації до навчально-виховного процесу

і можуть залишитись та вплинути на все її подальше життя.

полягає в ознайомленні дітей та їх батьків з
особливостями

організації

Дітям, котрі пережили психологічну

навчально-

травму, досить важко зрозуміти, що сталося з

виховного процесу у дошкільному закладі,

ними. Це пов’язано, насамперед, з їх віковими

специфікою та особливостями діяльності на-

особливостями, їм не вистачає соціальної, фі-

вчально-виховного закладу (режим, графік

зіологічної та психологічної зрілості. Дитина

занять, форма одягу тощо).

не в змозі повністю усвідомити зміст того, що

Поведінковий компонент відображає,

відбувається, він просто запам’ятовує саму

наскільки дитина зможе дотримуватися ви-

ситуацію, свої переживання в цю мить, особ-

мог, які висуває до нього навчально – вихов-

ливо коли ця ситуація кардинально відрізня-

ний заклад (мати відповідний одяг, розмовля-

ється від його буденного життя (під час вій-

ти та розуміти українську мову тощо).

ськових дій в пам’ять врізається вереск гальм,

Емоційний компонент адаптації до навчально − виховного закладу полягає в загаль-

свист падаючого снаряда, гул вертольотів,
звуки ударів, вибуху, жар вогню тощо).

ному емоційному стані дитини під час перебування у дошкільному закладі [6].

Інтенсивність переживань може бути
занадто сильною для дитини, і вона стає дуже

Психологічна травма у дитини не ви-

вразливою. Травмовані діти висловлюють

никає сама по собі, їй обов’язково передують

свої, пов’язані з пережитим, почуття через по-

якісь події. Почуті, а ніколи і побачені вибу-

ведінку. Так, у дітей дошкільного віку (від 4

хи, вимушене чи спонтанне змінення місця

до 7 років) відзначається прагнення до одно-

проживання, навіть втрата улюбленої іграш-

манітних ігор з використанням предметів, що

ки, подушки, ліжка, є для дитини дошкільного

мають відношення до психотравми: автомати,

віку порушенням внутрішнього спокою, що

бойові машинки, ігри з агресією по відношен-

часто призводить до психологічної травми.

ню до інших дітей, нецензурна лайка, тощо.

Тому, як правило, це порушення внутрішньо-

Такі пережиті стресові ситуації залишають у

го спокою має дуже сумні наслідки, якщо вча-

дітей посттравматичні симптоми що включа-
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ють в себе зміни на фізіологічному, емоційно-

бує до себе дбайливого ставлення, адже ма-

му, когнітивному і поведінковому рівнях.

люк тільки починає пізнавати самого себе і

Так, до загальних посттравматичних

світ навколо.

симптомів, характерних для дитячого віку на

Не кожна дитина відкрита для відвертої

фізіологічному рівні належать: різні порушен-

розмови. Тому існують прийоми, що дають

ня сну, часті пробудження під час сну, болі в

змогу практичному психологу поспілкуватися

животі, головні болі, що не мають фізичних

неначе «потайки», не турбуючи дитину, і од-

причин, часте сечовипускання, особливо не

ночасно виконуючи корекційну роботу. Вра-

контрольоване нічне, тремтіння, тики, посми-

ховуючі

кування, схильність картавити, тощо. [3,4]

дошкільників, для їх адаптації та інтеграції до

вікові

особливості

дітей-

Із психологічних це виникнення різних

нового дошкільного закладу можливо викори-

фобій: страх залишитись самому, спати без

стовувати різні психотерапевтичні та ігрові

світла та одному та ін. Діти стають більш дра-

практики. Однією із найбільш екологічної те-

тівливими, плаксивими, у них починає розви-

рапії є арт-терапія – лікування мистецтвом.

ватись депресія. Також у травмованих дітей

Арт-терапія – це ефективна корекція різних

погіршується концентрація уваги, вони стають

відхилень і порушень особистісного розвитку,

неуважними, порушується пам’ять, діти ста-

найбільш м’який метод роботи з важкими

ють забудькуватими, часто діти не можуть

проблемами як дитини, так і дорослого опира-

пригадати важливу персональну інформацію,

ючись на здоровий потенціал особистості та

особливо травматичного або стресового хара-

внутрішні механізми саморегуляції і зцілення.

ктеру. У дошкільному закладі такі діти пока-

Дитина може не говорити, може не визнавати

зують агресію по відношенню до однолітків,

свої проблеми, але при цьому ліпити, руха-

стають більш впертими, гнівними, агресивни-

тись (танець), малювати, що значно допоможе

ми. Їх поведінка характеризується ворожістю і

як зняти психічне напруження, так і дізнатись

конфліктністю по відношенню до інших. У

психологу про внутрішню травму та проблему

важких випадках ці симптоми можуть тривати

дитини. У роботі із дошкільниками корисно

протягом декількох місяців. Тому особливо

використовувати наступні техніки: малювання

важливо при таких симптомах у дитини тісно

(монотипія, штрихування, каракулі, кляксог-

взаємодіяти із сім’єю дитини, для її адаптації

рафія, маранія, малюнок на склі), піскотера-

у нове дошкільне середовище, щоб воно не

пія, танці, ізотерапія, музична, бібліотерапія,

ускладнило не тільки її стан, а і не вплинуло

театр ( у тому числі і пальчиковий), тістоплас-

на та не викликало стреси у інших дітей. [4].

тика тощо.
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both positive and negative character of children

lished that the primary stage of working with a

of preschool age who have undergone stressful

child is an initial and integrated assessment of the

situations. Several psychological and pedagogical

needs of the child and his social environment.

practices have been identified that have a positive

The attention of social workers, social peda-

effect on the adaptation and further integration of

gogues and practical psychologists is focused on

children from the families of internally displaced

the correct formulation of the goal of rehabilita-

axes, to the new conditions of a preschool institu-
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tion. It has been determined that the integrated

vide an effective and effective approach to deter-

cooperation of scientists, psychologists, social

mining the necessary types of comprehensive so-

workers, social environment and family will help

cial and psychological assistance to the family.

to find and develop individual psychological and
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adaptation of children from internally displaced

into new living conditions and education. Also,

families, socialization of a child of preschool age,

the most important conditions for working with a

family education, integration of preschool chil-

child and her immediate social environment in a

dren, socializing practices.

situation where the child is in the institution of
social protection is the planning and forecasting
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ly education as a system of interrelated processes
that teach and socialize a personality in childhood
and most effectively help to integrate and socialize are considered. It has also been analyzed and
highlighted that social support for families can
not be reduced to material, economic assistance
(monetary or natural) for families of this category
or their individual members. It is a comprehensive social and psychological support that will
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ПСИХОЛОГО –
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ С СЕМЕЙ ВНУТРЕННЕ
ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ

positively influence the integration of preschoolers in educational institutions after traumatizing

Аннотация. В статье проанализиро-

events. The most effective psychological and pre-

ваны и представлены теоретический и практи-

ventive and socializing practices for the integra-

ческий анализ процесса интеграции и адап-

tion of children into the new social and environ-

тации детей в дошкольные учреждения, с

mental environment are highlighted. It was estab-

внутренне перемещенных семей. Рассмотрены
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и определены современные взгляды о роли
влияния семейного воспитания как системы
взаимосвязанных процессов, обучения и социализации личности ребенка в стрессовой ситуации. Выделены наиболее эффективные психолого профилактические и социализирующую практики для интеграции детей в новую
соціально среду после перенесенных травмирующих событий. Сделаны выводы и сформирован

перспективы

дальнейших

научных

исследований.
Ключевые

слова:

социально-

психологическая работа, адаптация детей с
внутриперемищених семей, социализация ре-

бенка дошкольного возраста, семейное воспитание, интеграция дошкольников, социализирующие практики.
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