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ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасні тенденції економічних і соціальних
відносин в Україні суттєво впливають на сім'ю, зумовлюючи зміну спрямованості
виховання молодого покоління. Сім’я, як основний осередок суспільства, виконує
важливі соціальні функції, грає особливу роль в житті людини, її захищеності,
формуванні

її

як

особистості,

задоволенні

духовних

потреб.

Соціальні

трансформації останнього десятиліття призвели до збідніння переважної частини
сімей, збільшення робочої і побутової зайнятості дорослих членів сім'ї. Зростання
безробіття об’єктивно обмежує матеріальні можливості сім'ї. Наслідком усього
цього є падіння рівня життя сімей, тривожна атмосфера в домі, зростання сімейної
напруги , жорстокість стосовно дітей [10];[30];[42];[91].
Сім’я є унікальним соціальним інститутом, транслятором фундаментальних
цінностей від покоління до покоління. Вона містить у собі потужний потенціал
впливу на процеси суспільного розвитку, становлення громадянських відносин.
Сім’я має консолідуюче значення, протидіє соціальному протиборству і
напруженості [5];[13].
Саме тому рівень моральної культури батьків, їх життєві плани і прагнення,
досвід соціального спілкування старших, сімейні традиції, вся атмосфера у
рідному домі часто має вирішальне значення в розвитку особистості дитини.
Сімейне неблагополуччя майже завжди створює реальні труднощі у формуванні
особистості дітей, перебороти котрі повністю суспільству до сьогоднішнього дня
не вдається.
Як зазначає Д.І. Бех [16], становлення особистості - складний і тривалий
процес, який нерідко відбувається з певними психологічними труднощами. Воно
проходить під безпосереднім впливом з боку навколишніх, у першу чергу
дорослих, які виховують дитину. Але сімейні умови життя дитини не завжди
бувають сприятливими, що так чи інакше відбивається на самосвідомості,
чуттєво-емоційній сфері, особистісному прагненні до самовдосконалення, на
психосоціальному розвитку взагалі [28];[39]; [34]. Без знання особливостей
переживання дитиною стосунків, які складаються в її сім’ї, важко вірно вибрати
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шлях керування її психологічним розвитком, правильно вибрати й своєчасно
провести психокорекційні заходи. Важливим завданням, що стоять перед
дослідниками сім’ї є вивчення джерел напруженості в сімейних стосунках,
сімейних конфліктів, психологічних аспектів тих хронічних непогоджень, сварок,
які призводять до дезорганізації сімейного життя і, в кінцевому результаті, до
розлучення [9];[11]; [25].
Психологічне вивчення формування й розвитку особистості є неможливим
без урахування конкретних умов життєдіяльності людини, того реального
життєвого контексту, в якому здійснюється розвиток особистості дитини.
Дитячо-батьківські відносини є середовищем, що детермінує психічний
розвиток дитини та визначає формування особистості. Вплив батьків на дитину
багато в чому пов'язаний з виховними впливами на неї, а уявлення про дитину є
внутрішньою - орієнтовною основою виховання. Роль адекватного сприйняття
батьками дитини у створенні сприятливих умов для її особистісного зростання
важко переоцінити. Однак, протягом тривалого часу її вивченню присвячувалася
незначна кількість робіт, і багато аспектів міжособистісного пізнання батьками
дітей залишаються мало вивченими.
У системі освіти України відповідно до статті 76 Закону «Про освіту» діє
психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення
психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з
урахуванням

вікових,

інтелектуальних,

фізичних,

гендерних

та

інших

індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і
виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку
здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та
соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно
до цілей та завдань системи освіти. Діяльність психологічної служби у системі
освіти України здійснюється практичними психологами, соціальними педагогами,
методистами

та

директорами

кабінетів/центрів/лабораторій.

(завідувачами)

навчально-методичних
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Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування
діяльності психологічної служби у системі освіти України.
Концепція

Нової

української

школи

передбачає

перезавантаження

української освіти з оновленням існуючого алгоритму професійної діяльності та
переглядом методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та
пріоритетів з процесу на результат з використанням ефективних методів
практичної психології та соціальної роботи. Саме психологічна служба покликана
навчити як жити в злагоді з самим собою і з іншими, і як вступати в стосунки зі
світом, щоб життя приносило задоволення. Тому першочерговим завданням
працівників

психологічної

служби

є

пошук

дієвих

засобів

і

методів

профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової діяльності.
Лише за умови наявності висококваліфікованих фахівців психологічної
служби у системі освіти України, які добре розуміють свою місію, глибоко
усвідомлюють проблеми сучасної освіти, розмірковують над пошуком шляхів і
засобів

їх

ефективного

розв’язання

та

усвідомлюють

свою

моральну

відповідальність перед майбутніми поколіннями, можна здійснити якісні та
результативні реформи.
Справді, наукове розуміння особистості досягається лише тоді, коли вона
розглядається не ізольовано, а в цілісності її соціальних зв'язків і міжособистісних
комунікацій. Відомо, що формування особистості значною мірою відбувається під
впливом сім'ї, цей факт не викликає сумнівів, однак механізми цього формування
ще поки остаточно не з’ясовані.
Актуальність дослідження визначається також тим, що в даний час йде
нарощування арсеналу засобів діагностики та корекції дитячо-батьківських
відносин

(А. Варга,

О. Карабанова,

О. Співаковська).

Вивчення

проблеми

адекватного сприйняття батьками дітей є одним із кроків у вирішенні цього
великого і важливого питання. Його вивчення, зокрема, має велику практичну
значущість, тому що дозволяє наблизитися до створення ефективних корекційних
програм дитячо-батьківських відносин, які можуть знайти широке застосування у
дошкільній психологічній службі [10];[30];[42];[91].
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З перших днів життя дитини соціальне середовище постає перед нею як
система сімейної взаємодії. Батьки дитини є спочатку єдиними носіями
соціальних стосунків і єдиною опосередкованою ланкою, яка пов’язує дитину зі
світом. Це — складний вузол людських взаємин, що реалізуються в системі
сімейної взаємодії й спілкування, сім'я, саме в такому значенні, є найважливішим
фактором повсякденного існування й розвитку особистості.
Дослідження психологічного механізму становлення дитини в умовах
сімейного виховання довело, що емоційний і соціальний розвиток дитини
випробовує вплив не тільки взаємин батьки-діти, а й інших факторів: загального
морально-психологічного клімату в сім'ї, співвідношення батьківських позицій
батька й матері, взаємин дитини з іншими членами сім'ї.
Велике значення у цьому процесі набувають особистісні якості батьків, їхні
соціальні установки у спілкуванні з іншими людьми поза сім'єю. Ідентифікація
дитини з батьками на основі сталого емоційного зв'язку припускає засвоєння
дитиною і цих особистісних рис батьків.
На формування турботливого ставлення до батьків, ставлення до сім'ї, до
будинку як до чогось вартісного тісним образом впливає задоволеність дитини
тим становищем, що вона займає у сімейному колективі, увага до неї, до її
інтересів, смаків, особливостей характеру, кола спілкування, уміння й бажання
бачити в дитині особистість, що потребує уваги, пестощів, турботи.
В психолого-педагогічній науці існує значна кількість праць, присвячених
психологічним аспектам розвитку дитини дошкільного віку, впливу сімейного
спілкування на становлення особистості. Питання типології сімей, їх специфіка,
основні проблеми психологічної допомоги завжди були у центрі уваги багатьох
видатних психологів: А. Адлера, Р. Бернса, Р. Заззо. Їх дослідження стали
теоретичною й методологічною базою фундаментальних і прикладних розробок
проблематики сім’ї у вітчизняній психології, здійснених Г. Костюком [49],
О.І. Захаровим [39], Є. Ейдеміллером [101], Т. Титаренко [88]. Стилі та стратегії
сімейного

виховання,

джерела

сімейної

напруги,

психологічні

бар’єри

спілкування між батьками та іх вплив на особистісний розвиток дитини
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дошкільного віку детально розглянуті у працях С. Броди [18], В. Гарбузова [28],
М.І. Лісіної [53], О.С. Співаковської [85], Т.В. Антонової [11], А. Баркан [12],
М. Земської [40], А. Петровського [73], С. Тіщенко [87]. Їх дослідження показали,
що у складному комплексі причин, які викликають дезорганізацію сімейних
стосунків і розпад сім’ї, значне місце займає сімейна напруженість.
Зокрема недостатньо розробленими залишаються проблеми психологічної
допомоги дітям і батькам у подоланні різного роду негативних емоційних
переживань дитиною напружених стосунків у сім’ї. Необхідні детальні і ґрунтовні
дослідження реальної складності, багатоаспектності психологічної допомоги в
регуляції емоційних сімейних взаємин, котрі складаються між дитиною і її
батьками і які мають визначальний вплив на розвиток особистості дитини.
Методологічною основою такого підходу є принцип співвіднесення
зовнішнього

і

внутрішнього,

С.Л. Рубінштейном [78].

розроблений

класиком

психології

Вказуючи на те, що зовнішні причини діють через

внутрішні умови, він підкреслював, що все в психології особистості, яка
формується, так чи інакше обумовлене зовнішньо, але нічого в її розвитку не
виводиться безпосередньо з зовнішніх впливів. Зовнішній вплив дає той чи інший
психологічний ефект, лише переломлюючись через психічний стан суб’єкта, через
устрій думок і почуттів, що склалися [78, с.101]. Саме тому проблема надання
психологічної допомоги дітям і сім’ям з напруженими сімейними стосунками, є
надзвичайно актуальною. Тема нашої роботи зумовила обмеження дослідження
проблеми віковими особливостями дітей дошкільного віку, тому що саме в цьому
віці починає формуватися її неповторна особистість, а провідна роль в цьому
процесі належить її батькам. Отже, для того, щоб визначити, яку саме
психологічну допомогу надавати дітям і батькам, потрібно вивчити, як
відбувається становлення дитини в процесі її взаємодії з батьками. На наш погляд,
необхідно вивчати не тільки характер стосунків «дитина-батьки», але й те, як ці
взаємини сприймає, розуміє, переживає сама дитина.
Виходячи з обґрунтування актуальності вказаної проблеми, недостатньої її
розробленості в психолого-педагогічній літературі, важливості її вирішення для
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ряду практичних педагогічних проблем, ми обрали тему нашої магістерської
роботи «Специфіка психологічної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах
сімейної напруги».
Психологічний словник (укладачі: Б. Мещеряков, В. Зінченко) визначає
сімейну напругу - як особливий стан сімейних відносин, обумовлений високою
інтенсивністю психічних процесів, яка веде до порушення стосунків між членами
родини. Сімейна напруженість характеризується порушенням сумісної діяльності
та супроводжується відчуттям загального дискомфорту й тривоги.
Об'єкт дослідження: корекційна діяльність психолога з проблем сім’ї і
сімейного виховання.
Предмет дослідження: особливості використання форм, методів діяльності
психолога у роботі з дітьми дошкільного віку за умови сімейної напруги.
Мета дослідження. На основі теоретичного аналізу науково-психологічної
літератури та емпіричного дослідження визначити особливості корекційної
діяльності психолога з проблем оптимізації взаємин між батьками і дітьми
дошкільного віку за умови сімейної напруги.
Завдання дослідження:
1. Визначити теоретичні засади роботи психолога з проблем оптимізації
стосунків батьків з дітьми дошкільного віку за умови сімейної напруги.
2. Шляхом емпіричного дослідження виявити психологічні механізми у
взаєминах батьків із дітьми, що потребують для свого розв’язання психологічної
допомоги.
3. Визначити зміст, розробити та апробувати програми для дітей та батьків
щодо покращення психологічного здоров'я дитини та оптимізації батьківських
стосунків, а також форми та методи роботи психолога з оптимізації взаємин
батьків із дітьми дошкільного віку.
Методи дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі
використано такі методи: а) теоретичні: порівняльний та системний аналіз
психолого-педагогічної

літератури;

б)

емпіричні:

проективна

методика

дослідження взаємин дитини з батьками «Малюнок сім'ї»; проективна методика
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діагностики тривожності у дітей (модифікація тесту Р. Темпл, М. Дорки та
Ф. Амен); дитячий апперцептивний тест САТ; методика діагностики рівня
тривожності

у батьків

Ч. Спілбергера,

Ю. Ханіна;

тест

-

опитувальник

батьківського ставлення (ОБС А. Вагри, В. Століна); анкетування, бесіди та
спостереження.
Гіпотеза дослідження: при адекватній та цілеспрямованій психологічній
допомозі батькам і дітям дошкільного віку, які виховуються в ситуації сімейної
напруги, можна значно покращити умови психосоціального розвитку дитини в її
родині.
Наукова новизна та теоретична значущість роботи:
1.

Розкрито та поглиблено наукові уявлення щодо психологічних засад

проявів сімейної напруженості.
2.

Виявлено

психологічні

чинники

(індивідуальні

властивості,

особистісні характеристики та стилі виховання), що впливають на оптимізацію
батьківських стосунків з дітьми.
3.

Обґрунтовано психологічні форми та засоби формування особистості

дитини дошкільного віку.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
1. Розроблено та експериментально перевірено комплекс діагностичних
методик, який допоміг встановити взаємозв’язок сімейної напруги з
проявом агресії, тривожності, страхів та емоційної нестабільності дитини.
2. Складені та апробовані корекційні Програми для дітей та батьків щодо
покращення психологічного здоров'я дитини та оптимізації батьківських
стосунків.
Дослідження проходило в приватному дитячому закладі «Перлина» м.Київ,
в якому прийняло участь 30 сімей: 30 дітей дошкільного віку та 60 батьків віком
від 25 до 45 років.
Структура роботи. Квалфікаційна робота магістра складється з вступу, 3
розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 97
сторінок (без додатків).
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РОЗДІЛ 1. Організація психологічної роботи з дітьми дошкільного віку
за умови сімейної напруги

1.1.

Психологічні та вікові особливості розвитку дітей дошкільного
віку

Дошкільне дитинство – важливий період психічного розвитку. Вік
початкового фактичного утворення особистості, за словами О. Леонтьєва. У
дитини інтенсивно формуються психічні функції, складні види діяльності (гра,
спілкування з дорослими й ровесниками), виникають ієрархія мотивів і потреб,
самооцінка, вольова регуляція та моральні форми поведінки. Найважливішим
фактором психічного розвитку дошкільника є його спілкування – спочатку із
дорослими, а згодом і з ровесниками та іншими дітьми. Поза спілкуванням
неможливий розвиток у дитини специфічно людських психічних функцій, її
особистісне становлення. Як зазначав Л. Виготський, «Будь-яка вища психічна
функція з’являється на сцені двічі: перший раз як діяльність колективна,
соціальна діяльність, тобто функція інтерпсихічна, другий раз як діяльність
індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення дитини, як функція інтрапсихічна».
Упродовж усього періоду дошкільного дитинства: від трьох до сьоми років
продовжується інтенсивне дозрівання організму дитини, що створює необхідні
передумови для більшої самостійності, засвоєння нових форм соціального
досвіду внаслідок виховання та навчання.
Особливості соціальної ситуації розвитку дошкільнят виражаються в
характерних для них видах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій грі, яка
створює сприятливі умови для доступного в цьому віці освоєння зовнішнього
світу [101].
Гра — явище соціальне за своїм походженням та змістом, вона є історичним
утворенням, зумовлена розвитком суспільства, його культури. Це особлива форма
життя дитини в суспільстві, це діяльність, у якій діти в ігрових умовах виконують
ролі дорослих, відтворюючи їхнє життя, працю та стосунки.
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Характеризуючи гру дошкільнят, Д. Ельконін [101] вказував на її рольовий
характер. Якщо в ранньому дитинстві центральним моментом гри був предмет та
способи дій з ним, то тепер на перший план виходить людина, її стан, дії та
стосунки з іншими людьми.
Оскільки дитина вчиться гратися під прямим чи опосередкованим впливом
дорослого, це свідчить про соціальне обумовлений характер рольової гри.
Мотиви гри закладені в самому її змісті. Дитину цікавить не стільки
результат, скільки сам процес гри. Разом із тим у грі є активне прагнення до
певної мети, оперування предметами, розмови, стосунки з іншими людьми тощо.
Усе це зумовлює результативність гри, яка виражається передусім не в
матеріальних,

а

у

пізнавальних,

емоційних

та

інших

надбаннях,

що

накопичуються дитиною в ході ігрової діяльності [101].
За нашими спостереженнями, відсутність диференціації гри та праці —
характерна особливість трудової діяльності молодших дошкільнят, яка до певної
міри зберігається і в середньому і в старшому дошкільному віці.
Саме в дошкільному віці починає реально формуватись особистість дитини,
причому цей процес тісно пов'язаний з розвитком емоційно-вольової сфери, із
формуванням інтересів та мотивів поведінки, що, відповідно, детерміновано
соціальним оточенням, передусім типовими для даного етапу розвитку
взаєминами з дорослими. Джерелом емоційних переживань дитини є її діяльність,
спілкування з оточуючим світом. Освоєння в дошкільному дитинстві нових,
змістовніших видів діяльності сприяє розвитку глибших та стійкіших емоцій,
пов'язаних не лише з близькими, а й з віддаленими цілями, не тільки з тими
об'єктами, що дитина сприймає, а й тими, які уявляє.
Діяльність породжує передусім позитивні емоції, своєю метою, сенсом,
якого вона набуває для дитини, та самим процесом її виконання[15].
Зростає потреба дошкільника в товаристві ровесників, внаслідок чого інтенсивно розвиваються соціальні емоції (симпатії, антипатії, уподобання тощо),
виникають інтелектуальні емоції. У процесі спілкування дитини з дорослими
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формуються її моральні почуття, урізноманітнюються прояви почуття власної
гідності: розвивається як самолюбство, так і почуття сорому, ніяковості.
Важливе значення у формуванні моральних почуттів мають дитячі уявлення
про позитивні еталони, що дозволяють передбачати емоційні наслідки власної
поведінки, завчасно переживати задоволення від її схвалення як «хорошої» або ж
невдоволення від її оцінки як «поганої». Таке емоційне передбачення грає вирішальну роль у формуванні моральної поведінки дошкільника (О. Запорожець [90]).
Дошкільник починає відособлюватися від дорослого, диференціюючи себе як
самостійну людську істоту. При цьому поведінка дитини зорієнтована на
дорослого, як зразок для наслідування.
У віці 4-6 років формуються начала рефлексії — здатності уявляти себе
очима інших, тому, особливо старші дошкільники, намагаються контролювати
зовнішні прояви своїх почуттів, придивлятися до інших людей. [92]
Спочатку цей процес йде під впливом вказівок і контролю дорослих, а потім
дитина

починає

самостійно

керувати

власною

поведінкою,

підкорятися

вирішенню якої-небудь задачі, досягненню якої-небудь мети.
У першу чергу дитина привчається контролювати свої пози, рухи,
змушуючи себе спокійно сидіти на заняттях, не підхоплюватися, не обертатися
навкруги, не розмовляти. Зовнішній контроль поступово змінюється внутрішнім
— на основі м'язових відчуттів, і дитині не потрібно спеціально стежити за своїми
руками і ногами, притискати їх, складати тощо.
Але, незважаючи на появу перших вольових зусиль, поведінку дошкільника
не можна назвати «вольовим актом», багато в чому вона імпульсивна,
мимовільна.
Таким чином, у дитини дошкільного віку складається загальна схема образу
«Я» («Я-концепція»).
З огляду на предмет нашого дослідження, зазначимо, що особливу роль у
соціалізації дитини дошкільного віку відіграє сім’я і сімейна ситуація. Відсутність
контролю над екстремальною ситуацією приводить до прояву упертості і
незговірливості в поведінці або до агресивних вчинків дітей дошкільного віку.
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Ситуація постійного стресу часто веде до того, що діти із зниженим настроєм,
розчаровані. Рівень психологічної напруги в таких сім'ях має тенденцію до
наростання, викликаючи емоційні порушення у всіх членів сім'ї, і, в першу чергу,
у дітей.
Часто ці діти переживають почуття занедбаності, непотрібності. Відчуття
непотрібності приводить до заниженої самооцінки, неадекватного ставлення до
навколишнього світу.
Порушення сімейних відносин, стан внутрішнього конфлікту, викликаний
складною сімейною ситуацією, часто стають причиною появи тривожності у дітей
дошкільного віку. Відсутність контролю над ситуацією, неможливість захистити
себе, часто приводять до прояву упертості або агресії в поведінці. У дітей часто
спостерігається міжособистісні і внутрішньо-особистісні конфлікти. Психологічні
проблеми неминуче спричиняють за собою проблеми педагогічні, діти стають
нездатні засвоїти зміст освітньої програми. Закритість для позитивного досвіду і
спілкування з дорослими, брехливість дитини, її вороже ставлення до оточуючих,
стають перешкодою для успішної соціалізації.
Тому доцільно, виходячи з завдань магістерської роботи, розглянути
особливості соціалізації дитини за умови сімейного виховання.
1.2. Розвиток дітей в умовах сімейного виховання
Проаналізуємо розвиток дітей в умовах сімейного виховання, вплив типів та
стратегій сімейного виховання на формування особистості.
Сім’я є незамінним, глибоко специфічним соціальним інститутом розвитку
особистості. Протягом усього життя родина є найважливішим компонентом
мікросередовища, а для дитини, особливо в перші роки її життя, вплив сім’ї
домінує над усіма іншими впливами, значною мірою визначаючи її життєвий
шлях у майбутньому. Саме в родині закладаються основи ціннісно-мотиваційної
сфери особистості, формується її характер. Вплив сім’ї на розвиток особистості
залежить від її складу, морально-психологічного клімату, соціальної орієнтації,
загальної та педагогічної культури батьків, часу і характеру спілкування кожного
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з них з дитиною, єдності чи суперечливості вимог до неї, кола сімейних інтересів
тощо. Особливе значення для розвитку особистості дитини мають такі умови
(Рис 1.1):
Умови розвитку
особистості

Батьківське
тепло, взаємна
повага и довіра

Частота й
інтенсивність
спілкування
батьків з
дітьми

Сімейна
дисципліна,
методи
виховання

Приклад
батьків

Рис. 1.1. Умови розвитку особистості
Так, батьківське тепло ми розуміємо як взаємну повагу в сім’ї, довіру до
дитини. Моральний розвиток дитини можливий лише в сімейній атмосфері
взаємної поваги і довіри. Діти, які емоційно залежать від батьків і відчувають до
них велику прихильність, виростають більш совісними порівняно з тими, хто не
знав таких відносин. Довірливі, щиросердечні стосунки сприяють тому, що діти
поважають батьків, захоплюються ними і прагнуть бути схожими на них, що в
кінцевому рахунку формує в них позитивні моральні якості. Діти, які відчувають
турботу, любов і довіру батьків, вчаться так само ставитися до інших.
Частоту й інтенсивність спілкування батьків з дітьми ми розуміємо як те,
в якій мірі дитина ідентифікує себе з одним із батьків, залежить від частоти,
інтенсивності і близькості їхнього спілкування. Завдяки частому й інтенсивному
спілкуванню з батьками (особливо якщо воно демократичне) дитина переймає і
засвоює батьківські цінності та норми. Однобічний авторитарний вплив батьків
призводить до слабких емоційних зв’язків з дітьми і знижує ефективність
виховання.
Наступна умова це - сімейна дисципліна, методи виховання, які
використовуються батьками. Вони впливають на моральний розвиток дітей, коли
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впроводжуються в життя не хаотично, а послідовно; коли

дісципліна

підтримується за допомогою довірливого спілкування і переконування, а не
зовнішнього контролю; коли між дітьми і батьками складаються демократичні
стосунки, а не процвітає вседозволеність чи деспотизм.
Одним з найважливіших аспектів дисципліни є послідовність дій батьків та
їхня взаємна узгодженість. Непослідовність вимог створює в сім’ї нестабільну,
нервову обстановку, що, природно, не сприяє моральному розвитку дітей, а іноді
призводить до їх ворожості і навіть протиправних вчинків.
Четвертою умовою є приклад батьків. Важливо, щоб батьки самі були
моральними людьми, якщо вони прагнуть прищепити своїм дітям моральні норми
і цінності.
Звернемось до характеристики стилів сімейного виховання (Рис. 1.2):

Стилі виховання

співчуваючий стиль
Стиль потурання

Змагальний стиль
Розсудливий стиль
Попереджувальний стиль

Рис. 1.2. Стилі сімейного виховання
Розглянемо детальніше .
1.Співчуваючий стиль. Дитина надана сама собі через постійну зайнятість
батьків. Батьки не застосовують ні покарань, ні заохочень. Вони люблять дитину,
але ніколи не пестують. Всі тяготи життя вони розділяють з нею, але по
можливості

прагнуть

уберегти

від

перевантажень

як

фізичних,

так

і

психологічних. Їм характерний особистісний приклад етичної поведінки, а також
навчання дитини етичній поведінці на помилках інших. Не читають довгих
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нотацій, їм достатньо подивитися з докором, присоромити, турбуватися.
Позитивно відносяться до переваги у вчинках дитини розсудливих дій, а не
емоцій. Такий стиль виховує інтровертований тип особистості дитини. Така
дитина - чуйна, уважна, правдива, чесна, ввічлива, урівноважена, спокійна,
скромна, сором'язлива, простодушна, проста в спілкуванні з людьми, терпляча,
старанна, відповідальна, самокритична.
2.Стиль потурання - дитині надана безконтрольна свобода дій. Батьки
абсолютно байдужі до потреб і запитів дитини і задовольняють тільки ті, які
можна задовольнити за рахунок інших людей. Навчаючи виконанню правил,
вимог, батьки діють ситуативно, не знають заходи ні в заохоченні, ні в покаранні.
Непослідовні в прояві своїх почуттів до дитини. У виборі форм поведінки дитина
вільна, але на людях повинна формально дотримуватись правил пристойності.
Розумова діяльність дитини пов'язана в основному з пошуком і очікуванням
можливого отримання задоволення. Внаслідок такого виховання отримуємо
конформний тип особистості: нечесний, хвалькуватий, хитрий, виверткий,
відсутня

чуйність до

людей,

жадібний,

вимогливий

тільки

до

інших,

несумлінність.
3.Змагальний стиль. Батьки шукають в діях дитини незвичайне, видатне,
відмінне від інших дітей. У разі успіху дитина може бути нагороджена як
захопленими епітетами, так і матеріально. Батьків мало хвилюють людські якості
дитини, головне, як повинна вона виглядати в суспільстві. Моральні норми лише
для того, щоб комфортно відчувати себе серед людей і по можливості вигідно
виділитися. Стежать за інтелектуальним розвитком дітей, привчаючи до
демонстрації своїх інтелектуальних можливостей, до пошуку моменту їх прояву, а
не до глибоких роздумів. Такий стиль батьківського ставлення до дитини виховує
домінуючий тип: самовпевнений, зарозумілий, егоїстичний, перебільшує свої
можливості, байдужість до інтересів колективу, зосередженість на власному
захисті і все це при високому прояві рухової активності.
4.Розсудливий стиль. Батьки надають дитині повну свободу дій, щоб дитина
шляхом самостійних проб і помилок набула досвіду. Терпляче розказують

і
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відповідають на виникаючі у дитини питання. Вони

вважають, що можна

обходитися без зовнішніх стимулів активізації дітей. Взаємостосунки рівні

і

спокійні у всьому. Чітко стежать за тим, щоб гідність дитини ніколи не
принижувалася. Кожний вчинок дитини батьки обговорюють разом з нею.
Відсутність покарання породжує у дітей не страх, а бажання не заподіювати
шкоди іншим. Батьки багато розмовляють і відповідають на питання дитини,
підтримують стійкий інтерес і допитливість, підносять цікаві факти для
осмислення їх дитиною. Цей стиль виховання веде до сензитивного типу
особистості дитини: чутливий, добросовісний, товариський – так можна
охарактеризувати дитину. Для неї властивий самоконтроль, упевненість в собі,
середні значення по якостях: кмітливість, схильність до ризику, тривожність і
низькі - по якостях: збудження, домінування, соціальна сміливість, напруженість.
5. Попереджувальний стиль. Батьки вважають, що дитина не повинна діяти
самостійно. Дитина повністю позбавлена активної діяльності, пасивна, постійно
розважається з батьками. Таке обмеження пов'язано зі страхом батьків за дитину.
Вони ніколи в дошкільному віці не карають, навпаки - переживають почуття вини
перед дитиною, якщо вона капризує. Безмірна любов батьків до дитини штовхає
їх на найвитонченіший шлях нескінченого прояву любові і ласки. В такій сім'ї
панує вседозволеність і потурання, дитині прощаються всі витівки, внаслідок чого
формується інфантильний тип. Дитина такого типу: несамостійна, нездібна до
ухвалення рішень, діє лише по вказівці, холодна, байдужа до труднощів і проблем
сім'ї, колективу, безпорадна, обережна, стримана в діях і словах, старанна за
умови контролю, пасивна, безвідповідальна, не впевнена в своїх силах,
безініціативна.
6. Контролюючий стиль. Батьки надають обмежену свободу дій, строго
контролюючи відхід дій дитини за рамки батьківських уявлень. Часто карають за
неправильну поведінку, починаючи з командно – наказового тону, переходять до
крику, ставлять в куток, карають ременем, забороняють задовольняти потреби
дитини, вважаючи, що за одну і ту ж провину міра покарання повинна постійно
зростати. Пестять дитину дуже рідко, в основному висувають до неї високі
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вимоги. Такий стиль виховання приводить до тривожного типу: запальний,
підозрілий і обережний у взаємостосунках з людьми, нетерплячий, добросовісний,
із заниженою самооцінкою, прагне надати допомогу товаришу, захищає
товаришів і своїх близьких. Така дитина зосереджена на захисті, вимоглива до
інших, невпевнена в собі, негативно ставиться до критики, безініціативна.
У контексті нашого дослідження доцільно буде розглянути і інші
класифікації стилів виховання в сім’ї, які поділяють на авторитарний,
ліберальний, демократичний та гіперопіку. Кожен із цих стилів по-своєму впливає
на психічний розвиток дитини.
1. Авторитарний стиль виховання. Батьки, що дотримуються цього стилю,
жорстко контролюють, вторгаються в особистий простір дитини, вирішують за
дитину, що їй краще, не цікавляться особистою думкою дитини, не визнають її
права.Всі рішення приймають батьки, які вважають, що дитина майже в усьому
повинна підкорятися їхній волі, авторитету. Батьки вимагають від дитини
порядку, дисципліни, чіткого виконання всіх обов'язків. В особистості змалку
виховують почуття відповідальності, вміння долати труднощі. Надто високі
вимоги, які ставлять до дитини, потребують максимальної мобілізації всіх
розумових і фізичних здібностей. Від дитини вимагають досягнення успіху в
різних сферах. Це стає самоціллю, але при цьому страждає духовна сфера.
Авторитарний стиль виховання може призвести до відхилення у поведінці
(особливо тоді, коли батьки прагнуть бачити свою дитину лідером). Дитина має
отримувати найвищі бали з усіх предметів у школі, вигравати спортивні змагання.
Така психологічна установка сприяє появі страху невдачі, поразки. Дитина
втрачає стимули до корисної діяльності, в неї виникає недовіра до людей, вона
прагне уникати контактів з ними.
2. Ліберальний стиль виявляється у недостатній увазі до дитини з боку
батьків. Дитина в сім'ї належить сама собі. Їй надають необмежену свободу, не
встановлюють будь-яких обмежень. Такі діти схильні до неслухняності та
агресивності,

поводяться

неадекватно

та

імпульсивно.

Нездатність

сім'ї

контролювати поведінку дитини може призвести до входження її до асоціальних
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груп, оскільки у неї не сформувалися психологічні механізми, необхідні для
самостійної, відповідальної поведінки у суспільстві.
3. Демократичний стиль виховання. Особливістю цього стилю взаємин є
тверде, послідовне і водночас гнучке виховання. Дитина виховується як
самостійна особистість. Також батьки орієнтовані на її активну роль у родині. На
відміну від ліберального стилю виховання, цей процес не пущений на самотік, а
проходить під дбайливим і чуйним контролем батьків. Вони адекватно оцінюють
можливості, успіхи і невдачі дитини; їм властиві глибоке розуміння дитини, цілей
і мотивів її поведінки.
При демократичному стилі виховання відбувається найбільш гармонічний і
різносторонній розвиток особистості дитини.Він сприяє розвитку самостійності,
активності, ініціативи і соціальної відповідальності.
4. Гіперопіка. Цей стиль характеризується надмірним піклуванням,
попередженням активності, бажанням зробити все за дитину. З раннього
дитинства діти дуже прив’язані до батьків. По мірі зростання самостійності, і,
особливо, в перехідному віці, ця залежність починає дитину обтяжувати. Погано,
якщо дітям не вистачає батьківської любові, але надмірна опіка також шкодить
дитині, а батьки інколи плутають любов і опіку. Опіка затрудняє формування у
дітей внутрішньої автономії та породжує залежність як рису характеру. Люблячі
матері часом не здатні уявити дитину окремо від себе. Батьки звикли до своєї
дитини і не схильні помічати вікових психологічних змін, що відбуваються з нею.
На вибір стилю родинного виховання впливають:
♦ типи темпераментів батьків, їх сумісність;
♦ традиції сімей, в яких виховувались самі батьки;
♦ науково – педагогічна література, яку читають батьки;
♦ рівень освіти батьків.
Стиль виховання дитини є репродуктивним, тобто багато в чому повторює
стиль виховання, який застосовувався в дитинстві батьків. При цьому самооцінка,
«Я-образ» дитини є інтроекцією батьківського ставлення і способів керування
поведінкою дитини, що реалізується, по-перше, через пряме чи непряме (у зразках
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поводження) навіювання образу чи ставлення до себе, по-друге, через
формування у дитини стандартів виконання тих чи інших дій, формування рівня
домагань, по-третє, через контроль за поведінкою дитини, у якому вона засвоює
способи самоконтролю.
«Я-образ» і самооцінка, що навіюються дитині, можуть бути як
позитивними, коли дитину переконують у тому, що вона є доброю, розумною
тощо, так і негативними, коли дитину переконують у тому, що вона погана, зла,
дурна тощо.
Отже, можна зробити висновок щодо ролі спілкування у психічному)
розвитку дошкільника: (див. Рис 1.4)

Рис. 1.4 . Роль спілкування у психічному розвитку дошкільника
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Таким чином, аналіз психолого-педагогічних робіт з досліджуваної
проблеми дозволяє зробити висновок про те, що існує зв'язок між особистістю
батьків і їх ставленням до дитини. Проте, на наш погляд, бракує емпіричних
даних про співставлення особистісних рис батьків і стилів виховання дитини.
Тому в емпіричній частині своєї роботи ми спробуємо дослідити цей аспект у
контексті сімейної напруги.
1.3. Сімейна напруга як психологічний феномен
Сім’я – мала соціальна група, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка
та жінки, їхніх дітей (власних або усиновлених), інших осіб, пов’язаних
родинними

зв’язками

життєдіяльність

на

з

подружжям,

основі

спільного

кровних
побуту,

родичів.

Сім’я

економічного,

здійснює
морально-

психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Як мала
соціальна група і первинний колектив, сім’я забезпечує соціалізацію людини,
самореалізацію особистості, захист від проблем.
Психологічний аналіз сім’ї, як малої соціальної групи, умов і механізмів її
функціонування, передбачає вивчення ціннісних орієнтацій подружжя, які є
одним з чинників взаємин подружжя, визначає їх ставлення один до одного, до
дітей, інших людей, навколишнього світу взагалі. Розбіжності в індивідуальних
системах ціннісних орієнтацій подружжя - є головною перешкодою інтеграції
сім’ї, її повноцінного функціонування. Гострі конфлікти, що виникають на цьому
ґрунті, роблять неможливим нормальне внутрісімейне спілкування і створюють
небезпеку для існування родини.
Дослідженням психологічного клімату та здоров’я сім'ї завжди цікавились
багато психологів. Проблеми окремих членів сім'ї - це завжди проблеми сім'ї в
цілому, і навпаки.
Благополучні родини визначають як педагогічно грамотні і позитивно
орієнтовані на виховання дітей.
У ході вивчення проблеми сімейного конфлікту виявлено основні причини
його початку, до яких належать: наміри змінити партнера. Як це не дивно, але ті,
від кого ми вимагаємо змін, зовсім не хочуть бути глиною, з якої можна зліпити
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все, що завгодно. У них є свої переконання, уявлення про правила сімейного
життя, цінності, на які вони спираються; егоїзм; ревнощі; невміння спілкуватися
один з одним. Непорозуміння як результат небажання вести діалог; обмеження
свободи дій, самовираження членів сім’ї; незадоволення потреби в позитивних
емоціях

(відсутність

ласки,

турботи,

уваги

й

розуміння);

побутова

невлаштованість; зрада; неповага один до одного;різні погляди на сімейне
життя;невідповідність темпераментів; шкідливі звички одного з подружжя та
пов’язані з ними наслідки; небажання допомагати один одному; матеріальні
проблеми, які складно вирішити; розбіжності в духовних інтересах.
За ступенем конфліктності існує наступна характеристика неблагополучних
родин, яку наводить Л. Алексєєва [6; С. 14-19].
Конфліктна родина з конфронтуючим типом взаємин. У цих родинах йде
нашарування конфліктів (попередній невирішений конфлікт породжує ще більше
невдоволення). Виражається це у скандалах, брутальності, взаємних погрозах,
образах, руйнується почуття любові, поваги. Така родина начебто руйнується
зсередини. Діти з таких родин частіше інших порушують норми поведінки в
соціальних установах (дитячих садах, школах тощо).
Педагогічно-неспроможній

родини

-

низька

педагогічна

культура

поєднується з небажанням що-небудь виправити чи змінити. Батьки свідомо чи
мимоволі налаштовують дитину проти педагога, який висуває певні вимоги.
Протест проти вимог починає виражатися в непокорі, брутальності, відчуженні
від колективу, а потім від родини.
Аморальна родина. У цих родинах подружжя вступають у протиріччя вже не
тільки у відносинах один з одним. Вони виявляють поведінку, яка суперечить
нормам моралі. Аморальну родину складають особи, які ще в батьківському
середовищі засвоїли стандарти жорстокого звертання, вони не вміють і не
бажають погоджувати свій спосіб життя з загальноприйнятим. У дітей з таких
родин часто відзначаються розбіжності між потребою в симпатіях з боку
навколишніх і невмінням їх завоювати. Разом з тим, вони часто претендують на
безкомпромісне лідерство серед однолітків. Неможливість досягнення статусу, що
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відповідає цим домаганням, веде до того, що вони стають ватажками на вулиці і
частіше інших поповнюють ряди правопорушників.
Неповна родина – це родина з одним батьком, в останні роки такі родини
стали розповсюдженим явищем. Батьком у такій родині є мати. Дослідники
виявили лише 2,8% родин, де батько один виховує дітей.
Позашлюбна родина, що виникає з народженням позашлюбної дитини, крім
важких матеріальних умов, відчуває і негативне відношення до неї суспільства.
Родина в повторному шлюбі – це родина з двома батьками, де поряд із
спільними дітьми можуть бути діти від колишніх шлюбів.
Таким чином, сучасна сім'я має багато соціальних проблем, які
безпосередньо впливають на психологічний клімат у родині. Але досить часто
психологічні бар’єри, непорозуміння між батьками, небажання прислуховуватись
один до одного, поступатися своїми звичками приводять до розладу сімейних
стосунків.
Психологічні бар’єри спілкування між батьками як головне джерело
сімейної напруги.
Психологічні бар’єри – це перешкоди в спілкуванні між батьками, яки
виникають внаслідок розходження ідей, поглядів, інтересів, потреб, прагнень.
Головна причина виникнення бар’єрів – це небажання слухати один одного,
поступатися своїми принципами, потребами, неуміння відчувати почуття та
емоції свого партнера. Це призводить до виникнення нервово-психічної напруги
— одного з основних психотравмуючих переживань. Воно виникає в результаті:
• створення для подружжя ситуацій постійного психологічного тиску,
важкого чи навіть безвихідного положення;
• створення для подружжя перешкод для прояви важливих для нього
почуттів, задоволення потреб;
• створення ситуації постійного внутрішнього конфлікту в подружжі.
Такі відносини загострюють суперечності, а дитина в таких сім'ях стає
засобом маніпулювання.
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В.П. Ратніков [94] вважає, що в період становлення сім'ї найбільш типовими
причинами психологічних бар’єрів можуть стати такі (дивіться Рис.1.5).

Рис 1.5. Причини психологічних бар’єрів.
Звернемося до психологічного аналізу причин психологічного дискомфорту
в сім'ї.
Зазначимо, що напружені стосунки в сім'ї в залежності від суб'єктів
взаємодії можуть виникати між подружжям, батьками і дітьми, подружжям та
батьками, бабусями (дідусями) і онуками.
Як показують дослідження [4]; [14]; [23]; [39]; практично всі діти з сім’ї, де
панує напруженість у стосунках, мають непрості показники у своєму анамнезі.
Тут можуть бути відхилення у фізичному і психічному розвитку. Нерідко
виявляється затримка розумового розвитку, деформація розвитку особистості
тощо.
Дитина, яка росте в сім’ї, де панує напруженість у стосунках, як правило, не
засвоює навички продуктивного спілкування. Її контакти поверхневі, нервозні і
поспішні: вона одночасно домагається уваги, переходячи на агресію чи пасивне
відчудження. Потребуючи любові й уваги, дитина не вміє поводитися таким
чином, щоб спілкуватися відповідно до цієї потреби. Невірно формується досвід
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спілкування і це приводить до того, що дитина займає стосовно інших негативну
позицію.
У роботах зарубіжних авторів також можна знайти підтвердження того, яку
величезну роль відіграє батьківське ставлення у виникненні порушень і відхилень
психічного розвитку дитини. Так, А. Адлер [4] відзначає, що виховання, яке
принижує, сприяє розвитку почуття неповноцінності і тенденції до домінування,
аж до тиранії. Батьківська гіперпротекція або радикальна зневага приводять до
нестійкості і агресивності дітей. Б. Берельсон, Р. Стейнер, узагальнюючи
результати багатьох дослідників, вважають встановленим, що чим менше ласки,
турботи і тепла одержує дитина, тим повільніше вона дозріває як особистість, тим
більше вона схильна до пасивності і апатичності і тим більше ймовірність, що
надалі у неї сформується інфантильний характер (цит. за Г. Крайг [50]).
Дж. Боулбі [23] виділив наступні типи патогенної батьківської поведінки:
 батьки не задовольняють потреби дитини в любові;
 дитина служить в сім'ї засобом вирішення подружніх конфліктів;
 батьки

використовують

як

дисциплінарні

заходи

погрози

«розлюбити» дитину або покинути сім'ю;
 дитині говорять, що вона своєю поведінкою винна в розлученні,
хворобі або смерті одного з батьків;
 в оточенні дитини відсутня людина, здатна зрозуміти її переживання,
стати фігурою, що заміщає батька.
Отже, щоб дитина комфортно себе почувала в емоційному плані, необхідні
спеціальні умови, що визначають її побут, фізичне здоров'я, характер спілкування
з оточуючими людьми, особисті успіхи.
У дитини, що росте в нормальній родині, яскраво виражене емоційне
ставлення до себе, причому, найчастіше, позитивне. Така дитина приймає, любить
себе поза залежністю від оцінок (як оточуючих людей, так і своїх власних).
Напружене вороже середовище сім'ї негативно впливає на формування
психіки дитини. Дитина не вірить у можливість існування дружніх, ніжних
взаємовідносин між людьми, взаємної любові, підтримки та уваги між батьками.
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Дитина передчасно розчаровується в людських взаємовідносинах і не отримує
позитивного досвіду, необхідного для майбутнього життя. У конфліктних сім'ях
діти зростають в умовах суперечливих вимог матері та батька. Духовна атмосфера
сім'ї позбавлена благополуччя любові та стабільності, які необхідні для
повноцінного духовного і психічного розвитку дитині. Зростає ризик нервовопсихічних

захворювань,

безнаглядність

та

безконтрольності

поведінки.

Знижуються можливості дитини до адаптації, зростає дефект морального порядку.
Дитина не засвоює ряд моральних, загальнолюдських норм. У дітей з конфліктних
сімей формується суперечливі почуття до своїх батьків, а іноді навіть вороже
ставлення до них. Дитина починає відчувати себе знехтуваною.
Отже, з особливою виховною роллю родини виникає питання про те, як
зробити так, щоб звести до мінімуму негативні впливи неблагополучної родини
на виховання дитини. Для цього необхідно точно визначити внутрішні сімейні
соціально-психологічні фактори, серед яких одне з голових місць посідає
характер психосоціального розвитку дитини в такій сім’ї. Тому психолог повинен
вивчати не тільки особливості сімейного виховання дитини, але й те, як діти
сприймають, розуміють і переживають своє становище в сім’ї. Саме цьому
питанню і буде присвячено наступний, практичний, розділ нашої роботи. Аналіз
літератури з даного питання дозволяє ще раз переконатися в тому, наскільки
велика роль сім'ї, а саме батьків, в становленні психологічного здоров'я дитини.
Тому ми вважаємо важливим розглянути шляхи подолання сімейної напруги.
Шляхи подолання сімейної напруги
В сучасній світовій психологічній практиці види допомоги сім'ї, яка
переживає напругу, надзвичайно різноманітні[12];[21];[32];[33];[41]. Вони можуть
розрізнятися орієнтованістю роботи та характером допомоги, завданнями, які
вирішуються фахівцями. Ці відмінності формують ту або іншу модель
психологічної допомоги. Кожна з таких моделей спирається на власну теоретичну
базу і зумовлює методи роботи, що використовуються.
По своїй орієнтованості психологічна допомога може надаватися:
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 переважно одному члену сім'ї у зв'язку з проблемами, які прямо або побічно
викликані його сімейним життям або його відсутністю;
 шлюбній або передшлюбній парі;
 сім'ї в цілому;
 одному із батьків або обом батькам;
 батькам і дітям;
 дитині.
За своїм характером психологічна допомога може полягати у:
а) розробці рекомендацій, організаційних заходів, пов'язаних з вихованням
дитини за умови сімейної напруги
б) наданні рекомендацій щодо методів виховання та навчання;
в) визначенні готовності дитини до шкільного навчання і виявленні причин
труднощів у навчанні;
г) здійсненні психотерапевтичних і психокорекційних дій.
Отже, наведемо типи моделей психологічної допомоги, розглянемо їх
пецифіку, з'ясуємо форми, методи та прийоми роботи (дивіться рисунок 1.6.)
Усі вказані види допомоги є психологічними в тому значенні, що вони
націлені на проблеми, викликані психологічними причинами, і засновані на
психологічній дії.
В роботі з кожною сім'єю є певна специфіка, яка проявляється наступним
чином:
1) робота з сім'єю потребує тривалого часу і включає в себе уважну
діагностику, спостереження.
2) існують певні правила і принципи роботи психолога з сім’єю, які
торкаються і благополучних сімей, і неблагополучних.
Наведемо такі принципи, які викладені в статті О. Іванцової:


сприяння розуміння клієнтами істинної природи їх проблем;



розглядання різних сценаріїв розв'язання проблем і усвідомлення тієї

ціни, яку прийдеться заплатити у випадку дії чи бездіяння по кожному із
сценаріїв, і тих результатів, яких можна досягти;
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ненав'язування людям свого уявлення про щастя і людське

призначення. Система цінностей і уявлень спеціаліста може разюче не співпадати
із світоглядом клієнта.
3) при наданні допомоги сім'ї за мету ставиться благо та інтереси самої сім'ї,
її членів, а не інтереси суспільства чи держави в абстрактному розумінні.

Рис. 1.6. Типи моделей психологічної допомоги сім'ям
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4)

робота

з

сім'єю

вимагає

високої

делікатності

та

дотримання

конфіденційності, оскільки в процесі цієї роботи торкаються відомостей і
моментів, розголошення яких може завдати серйозної шкоди індивідам, а невміле
поводження з ними спеціаліста не поправимо руйнують можливості для співпраці
з клієнтом.
А. Осипова [71] основним видом допомоги вважає – корекційну роботу з
родиною, та виділяє наступні етапи подолання сімейної напруги (Рис 1.7):

Рис. 1.7. Етапи подолання сімейної напруги
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Велике значення при роботі з сім'єю психолог приділяє формуванню та
налагодженню сприятливого психологічного клімату у родині.
О.І. Захаров

[39]

визначив

структуру

формування

сприятливого

психологічного клімату у родині, яка складається з наступних компонентів:


базовий (установки, ціннісні орієнтації кожного члена родини, що

забезпечують мотивацію та розвиток толерантності у взаєминах членів родини);


змістовний (система знань і уявлень кожного члена родини про

сутнісні характеристики дружніх взаємин між людьми);


операційний (індивідуальна техніка формування толерантності у

взаєминах між членами родини);

родини

рефлексивний (система індивідуальних способів кожного члена
здійснювати

самоспостереження

й

самоаналіз,

які

є

умовами

самовдосконалення у відносинах з іншими членами родини);


акмеологічний

(реалізація

індивідуальної

програми

формування

толерантних взаємин між членами родини).
Психологічна допомога у формуванні сприятливого психологічного клімату
спрямована, насамперед, на виховання толерантних взаємин у родині за рахунок
пророблення психологічних труднощів і проблем, що виникли між її членами,
інформаційного, поведінкового, мотиваційного, емоційного характеру [39].
Як показав огляд літератури, поняття «неблагополучна сім'я» досить
широке. Сюди відносять сім'ї як аморальні, так і формально нормальні. Але разом
з тим, існують і так звані «сім'ї ризику», які можуть перейти в категорію
неблагополучних.
Якщо вдалося створити сприятливий психологічний клімат, то з такою
родиною розробляється й реалізується програма подальшого розвитку й
удосконалювання толерантності у взаєминах для виходу цих відносин на новий
рівень [21].
О.В. Кірічук та П.В. Лушин [42] визначили особистісне змінювання в
умовах психологічної допомоги та специфіку корекційного та прогностичного
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компонентів психологічного консультування родин з конфліктними стосунками.
Зокрема, вони зазначили наступну специфіку корекційного компоненту:
- якщо психолог співпрацює з родиною, у якій має місце несприятливі
взаємини між її членами, тоді обов'язковим елементом практичної роботи буде
корекція сформованих взаємин;
- корекційна робота може носити індивідуальний характер. Індивідуальна
психокорекція спрямована на рішення глибинних проблем дитини або його
батьків, що лежать в основі труднощів у взаєминах між членами родини.
Індивідуальна психокорекція здійснюється в режимі особистісної взаємодії
психолога і його клієнта.
- групова психокорекція спрямована на вирішення того ж завдання, що й
індивідуальна, але результат досягається в ході групового опосередкування
вербальних і невербальних впливів на емоції, судження, поводження, самооцінку
члена родини. Групова психокорекція здійснюється з усіма членами родини
одночасно. Тільки після проведення корекційної роботи можлива реалізація
програм виховання дружніх відносин у родині [42].
Прогностичний компонент припускає:
- визначення потенційних можливостей розвитку толерантних відносин у
конкретній родині й виникнення ситуацій несприятливої взаємодії;
- збір інформації про особливості взаємин між членами родини; про
об'єктивні і суб'єктивні фактори, які, з одного боку, провокують несприятливий
морально-психологічний клімат родини, а з іншого боку - сприяють його
позитивному розвитку. Провокують недружні відносини в родині - емоційні
«сплески», що допускаються членами родини, нестійкість поглядів, настроїв,
нездатність дітей і батьків до об'єктивних оцінок себе й оточуючих, ситуативність
мислення. Наявність подібних рис хоча б в одного зі членів родини буде сприяти
порушенню толерантності у відносинах.
- визначення лідера в родині, положення кожного члена в родині та його
загальне самопочуття, що складається в результаті того або іншого положення,
яке дитина або однин із членів подружжя займає в родині. З великою часткою

32

ймовірності можна прогнозувати, що порушення комфортного положення у
родині приведе до порушення сприятливого морально-психологічного клімату
родини [42].
Всі вищерозглянуті фактори перебувають у тісному взаємозв'язку. Для
конкретного члена родини в конкретний період часу кожний з них може бути
домінуючим. Ціль прогнозування: попередження розвитку несприятливого
морально-психологічного клімату в родині й виховання толерантності у
відносинах.
У ході прогнозування необхідно фіксувати розвиток взаємин у родині і стан
у трьох площинах: «вчора», «сьогодні», «в майбутньому». На основі цього можна
розробити програми профілактики несприятливого морально-психологічного
клімату конкретної родини або корекції сформованих взаємин, намітити основні
напрямки виховання толерантних відносин у родині.
Таким чином, види психологічної допомоги сім'ї, яка переживає напругу,
надзвичайно різноманітні. В залежності від специфіки проблеми формується
модель допомоги, форми, методи та прийоми її подолання.
Психологічна робота з родиною має свою специфіку:
1.

Робота з сім'єю потребує тривалого часу і включає в себе уважну

діагностику, спостереження.
2.

При наданні допомоги сім'ї за мету ставиться благо та інтереси самої

сім'ї, її членів.
3.

Робота з сім'єю вимагає високої делікатності та дотримання

конфіденційності.
4.

Корекційна робота може здійснюватися в індивідуальній або груповій

формі роботи.
Корекційна робота з сім’єю за умови сімейної напруги включає наступні
етапи: встановлення довірливого контакту з родиною; усвідомлення клієнтами
істинної природи їх проблем, зняття напруженості в стосунках; розглядання
різних сценаріїв розв'язання проблем та стилів поведінки.

33

Висновки до першого розділу
1. Як показав аналіз соціально-психологічної літератури, в сім'ї, де панує
напруга, дитина дошкільного віку отримує негативний досвід спілкування, що й
породжує несприятливі умови

для її психосоціального розвитку. Напружене

вороже середовище сім'ї негативно впливає на формування психіки дитини.
Дитина не вірить у можливість існування дружніх, ніжних взаємовідносин між
людьми, взаємної любові, підтримки та уваги між батьками. Дитина передчасно
розчаровується в людських взаєминах і не отримує позитивного досвіду,
необхідного для майбутнього життя.
2. Атмосфера в сім'ї, де панує напруга, позбавлена благополуччя, любові та
стабільності, які необхідні для повноцінного духовного і психічного розвитку
дитині. Зростає ризик нервово-психічних захворювань, безнаглядність та
безконтрольності поведінки дітей в таких сім’ях. Знижуються можливості дитини
до адаптації, зростає дефект морального порядку. Дитина не засвоює ряд
моральних, загальнолюдських норм. У дітей з конфліктних сімей формується
суперечливі почуття до своїх батьків, а іноді навіть вороже ставлення до них.
Дитина починає відчувати себе знехтуваною. Не отримує емоційної підтримки
батьків, уваги, батьківського тепла, любові.
3. У психологічній роботі в сім'ї, де панує напруга, є певна специфіка, яка
може бути виявлена шляхом уважного спостереження і спеціальної діагностики.
4. Робота з сім'єю, де панує напруга, вимагає високої делікатності і
дотримання конфіденційності, оскільки в процесі цієї роботи торкаються
відомостей і моментів, розголошення яких може завдати серйозної шкоди
індивідам, а невміле поводження з ними спеціаліста руйнують можливості для
співпраці з клієнтом.
5. Об'єктами уваги психологічної служби повинні, насамперед, стати сім'ї з
несприятливими умовами для виховання дітей.
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РОЗДІЛ 2. Організація роботи психолога з дітьми та батьками за умови
сімейної напруги.
2.1. Особливості роботи психолога у дошкільному навчальному закладі
Згідно с додатком до листа Міністерства освіти і науки України від
18.07.2019 №1/9-462 [102], психодіагностика в системі практичнї роботи
психолога має свої особливості. Вона має займати небагато часу, бути простою і
доступною в обробці та аналізі. А її результати формулюються з використанням
лексичних засобів у контексті педагогічної термінології. Що дасть можливість
ефективно побудувати процес подальшого психолого-педагогічного супроводу.
Психодіагностика

в

діяльності

практичного

психолога

має

бути

спрямованою на інформаційне та прикладне забезпечення процесу супроводу
навчання та розвитку дітей. Психодіагностичні дані необхідні:
 для складання соціально-психологічного портрету дитини;
 для визначення цілей і завдань, стратегій надання підтримки здобувачам
освіти, що мають труднощі в навчанні, спілкуванні та психичному здоров’ї;
 для вибору засобів та форм психологічного супроводу здобувачів освіти
відповідно до властивих їм особливостей навчання і спілкування.
Психодіагностична діяльність працівника психологічної служби має
грунтуватися на певних принципах її організації (Рис 2.1).
Ткож Міністерство науки та освіти рекомендує проводити профілактичну
роботу з батьками.
Профілактична робота – це система заходів, спрямованих на охорону
психічнго здоров’я, попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи,
суспільства, відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та проблем
межособистісних стосунках, на запобігання створенню конфліктних ситуацій у
освітньому процесі.
Профілактична робота працівників психологічної служби закладу освіти має
бути націлена на стровення таких усов навчання та виховання, які б сприяли
гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти.
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Рис. 2.1. Принципи організації психодіагностичної діяльності.\
Мета та завдання діагностичної діяльності
Проблема взаємин батьків і дитини є головним чинником успішного
виховання дитини в сім’ї. Разом із тим, від стилю батьківських взаємин із
дитиною залежить психологічне самопочуття дитини, формування в неї
позитивних рис особистості. Тому психолог, який працює в дитячій дошкільній
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установі, повинен ретельно вивчати особливості стосунків у сім’ї, особистісні
якості батьків, щоб своєчасно надавати батькам і їх дітям адекватну психологічну
допомогу. Адже консультативна і корекційна психологічна допомога повинна
ґрунтуватися на глибокій і всебічній діагностиці.
У зв’язку з цим, на діагностичному етапі дослідження ми поставили мету вивчити особливості стилю взаємин батьків із дітьми та їх вплив на виховання
дитини залежно від наявності психологічної напруги в сім’ї. При цьому ми
припустили, що наявність сімейної напруги чинить певний вплив на вибір
батьками стилю свого ставлення до дитини, який негативно позначається на
соціальній поведінці дитини та її емоційному розвитку.
Для перевірки висунутого припущення ми спробували визначити стиль
ставлення батьків до дитини, вивчити особистісні особливості батьків, та
дослідити зв'язок особистісних особливостей батьків і їх стилю ставлення до
дитини. У ході діагностики при виявленні причин напруженості в сім'ї ми
проводили діагностику сімейної ситуації і діагностику соціальної адаптації
дитини.
Основними параметрами розвитку соціальних навичок і здібностей були:
- уміння встановлювати контакти з іншими;
- уміння реалізовувати самозатверджуючі способи поведінки;
- здатність сприймати чужу людину.
Діти, які переживають напруженість в сімейній ситуації, мають серйозні
утруднення в оцінці свого "Я". Цим дітям важко самостійно вирішувати
конфліктні ситуації і проблеми, вони стримують свої відчуття і емоції, їм важко
встановлювати контакти з іншими, домовлятися, викладати свою думку і
вислухати чужу думку. Здібність до сприйняття іншої людини обмежено.
На основі отриманих даних були сформовані дві групи досліджуваних
батьків:
-

група №1: батьки з деструктивним стилем ставлення до своєї дитини;

-

група №2: батьки з конструктивним стилем ставлення до своєї

дитини.
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Порівнювалися

особистісні

особливості

батьків,

які

вибирають

конструктивний і деструктивний стиль ставлення до дитини.
Дослідження проходило у приватному дитсадку «Перлина», м. Київ, в
обстеженні прийняли участь 30 дітей віком 4-6 років, а також їх батьки. На
початку дослідження ми провели анкетування батьків у двох групах дитячого
садка. Анкетування було спрямоване на вивчення особливостей взаємин батьків і
дітей, вивчення психологічної близькості між ними. На цьому етапі у дослідженні
взяли участь 60 батьків. З числа цих батьків за допомогою анкетування ми
відібрали для поглибленого обстеження тих батьків, чиї сім’ї визначалися
незадовільними

сімейними

обставинами.

В

основному,

поглибленому

дослідженні взяли участь 30 батьків у віці від 25 до 46 років (середній вік 35
років), які мають дітей дошкільного віку.
Методики і результати діагностичного обстеження дітей дошкільного
віку.
У психодіагностичній практиці найбільш поширеною є типологія за
цільовим призначенням, всі методи якої можна умовно диференціювати на три
основні групи:
1.Описові, до яких, перш за все, відносять спостереження, бесіди,
анкетування, опитування, інтерв’ю, аналіз результатів діяльності, контент-аналіз.
2. Оцінно-вимірювальні, які дозволяють отримувати відносно точні кількісні
і якісні характеристики психологічних властивостей, що вивчаються: проективні,
процесуальні, критерійно-орієнтовані тести, тести станів і властивостей тощо.
3. Пояснювальні, до яких переважно відносять метод експериментального
дослідження, якісний і кількісний аналіз результатів та емпіричних даних.
Спираючись на цілі та завдання даноі магістерської роботи, ми спробували
відібрати методи та процедури діагностичного обстеження дітей дошкільного
віку.
Методами, які відповідають цілям нашого дослідження, є (Див. Рис. 2.2)
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Методи дослідження
Спостереження
Бесіда
Проективні методики
Аналіз продуктів
діяльності дитини

Аналіз асоціацій при
сприйнятті образів
зовнішнього світу

Рис. 2.2. Методики дослідження.
1.Метод спостереження. До класичних описових методів практичної
психології відносять спостереження, що надає ні з чим не порівнянну інформацію
про дитину і що дозволяє виявити «проблемних» дітей.
Мета спостереження визначається загальними завданнями і гіпотезами
дослідження. Ця мета, у свою чергу, визначає використовуваний тип
спостереження – чи буде воно безперервним або дискретним, фронтальним або
вибірковим і т.п
Спостереження має багато різних варіантів, які в сукупності дозволяють
отримати достатньо різноманітну і достовірну інформацію про розвиток дитини.
У процесі психодіагностичного обстеження дітей дошкільного віку потрібно
враховувати ряд психологічних і поведінкових особливостей, знання яких
необхідне для того, щоб отримувати достовірні результати. До цих особливостей
перш за все відноситься порівняно низький рівень свідомості і самосвідомості:
діти-дошкільники, ще досить слабо усвідомлюють власні особистісні якості і не
взмозі дати правильну оцінку своєї поведінки. Самооцінка і рівень домагань у них
ще не оформилися настільки, щоб мати чітке уявлення про себе.
Діти більш від чотирьох до шести років мають вже такі можливості та
можуть оцінювати себе як осіб, але ще в обмежених межах, головним чином ті
властивості та особливості поведінки, на які звертали увагу дорослі.
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2. Метод бесіди можна використовувати в роботі з дітьми, починаючи з 4
років, коли вони вже досить добре володіють мовою, але в обмежених межах. Річ
у тому, що діти дошкільного віку ще не можуть виразити в словах свої думки і
переживання, тому їх відповіді зазвичай бувають короткими, формальними і
відтворюючими слова дорослого. Підбір питань для бесіди з дітьми - велике
мистецтво. Труднощі можуть бути викликані тим, що дитина не завжди
правильно розуміє адресовані йому питання.
Ефективність бесіди залежить від дотримання наступних вимог:
1. Підготовка і проведення бесіди включають постановку мети, вибір
матеріалу для неї.
2. Питання для бесіди повинні бути чіткими, короткими, конкретними, не
дуже загальними, не повинні підказувати респонденту відповідь.
3. Бесіда завжди проводиться індивідуально в окремому, ретельно
вибраному приміщенні. З дітьми бесіда не повинна перевищувати 10-15 хвилин,
щоб дитина не перевтомлювалася і не втратила до неї інтерес.
4. Перед проведенням бесіди з суб’єктом встановлюються довірчі взаємини.
Для цього початок бесіди будується на відсторонені або такі, що цікавлять
респондента теми, і тільки тоді можна приступати до наперед складених питань.
Бесіда повинна проводитися невимушено, тактовно, ненав’язливо і у жодному
випадку не носити характер випитування. Дуже важливо, щоб психолог
демонстрував респонденту своє зацікавлене ставлення до його відповідей.
5. Заздалегідь розробляються способи фіксації даних. Зміст бесід можна
протоколювати

повністю

або

вибірково

залежно

від

конкретних

цілей

дослідження.
Дотримання всіх необхідних умов проведення бесіди, включаючи збір
попередніх відомостей про випробовуваних, робить цей метод дуже ефективним
засобом психодіагностики.
Відомо багато фактів, що свідчать про те, що система понять, якими
користуються діти аж до підліткового віку, істотно відрізняється від тієї, яку
вживають дорослі. Використовуючи в бесіді з дітьми свої поняття, дорослий може
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зіткнутися з ілюзією повного розуміння, яка полягає в тому, що дитина розумно
відповідає на поставлені перед ним питання, але насправді вкладає в них інший
сенс. З цієї причини в психологічних дослідженнях, пов'язаних із застосуванням
опитування дітей, рекомендується, перш за все, переконається в правильності
розуміння дитиною адресованих до неї питань і лише після цього інтерпретувати і
обговорювати відповіді. Питання повинні бути зрозумілі та цікаві дитині, і у
жодному випадку не повинні містити підказки. [76]
1.

Проективні методики - це особлива група діагностичних тестів, що є

спеціальною технікою дослідження тих властивостей особистості, які найменше
доступні безпосередньому спостереженню або опитуванню. У проективних
методиках людині пропонується неструктуроване завдання, що припускає багато
способів його виконання. Дана група методик заснована на припущенні, що в
своєму рішенні суб’єкт проявляє специфічні для нього способи реагування. Вони
складаються з таких стимулів, реагуючи на які, суб’єкт проектує (проявляє)
властивості, притаманні його особистості.
На сьогоднішній день існує два різновиди проектних методів: аналіз
продуктів діяльності дитини (малюнки, скульптури, виліплені з глини,
пластиліну або зроблені з інших матеріалів, панно, інсталяції) та аналіз асоціацій
при сприйнятті образів зовнішнього світу (дитячий варіант САТ, дитячий варіант
тесту Люшера, дитячий варіант чорнильних плям Роршаха).
Діти зазвичай в захваті не тільки від самого процесу малювання будиночка,
дерева, сім'ї, власного портрета, неіснуючої тварини, але і радіють інтересу
дорослого до малюнка, люблять довго пояснювати те, що зображене на листі.
Основні акценти в психодіагностичній інтерпретації розставляють на положенні
малюнка на аркуші паперу, розмірі, наявності або відсутності меж, яскравості
ліній, кольоровій гаммі.
Важливий і ефект першого враження — ті деталі, які відразу впадають в очі.
Вважається, що через них дитина намагається виразити свою проблему. Крім
цього, з'ясовується сенс для дитини цілого образу малюнка — за допомогою
питань "Що це?", "Що буде з ним далі?". Питання про настрій зображеної істоти
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або людини також доречні. Аналогічно відбувається ліплення, створення
інсталяцій і подальший аналіз отриманих творів.
Разом з тим, проективні методики мають ряд недоліків. Досить часто вони
складні в обробці діагностичного матеріалу, недостатньо стандартизовані, важко
з’ясувати традиційними засобами їх надійність та валіднсть. Ефективність
застосування проективних методик залежить від особистості психолога, його
професійної компетенції та комунікативних навичок.
Асоціативні

тести

проводити

складніше

—

виникає

необхідність

мотивування дитини на розгляд карток, плям і інших матеріалів. Зазвичай
психотерапевти викладають їх в процесі гри. При проведенні даних методик
задається більше питань. Проективні методи вимагають чуйності та тонкості
діагноста, гуманізму та оптимізму, комплексності та системності, індивідуального
та особистісного підходу до дитини.
Мета психодіагностики - пристосування до індивідуальних особливостей
дитини: її темпу, рівню стомлюваності, коливанням мотивації тощо.
Серед методик вивчення міжособистісних відносин у системі «батькидитина» найбільш популярними є графічний тест «Соціограма сім`ї» [100],
«Малюнок сім`ї» [74], які широко використовуються у численних дослідженнях
взаємодії завдяки простоті процедури проведення й точності показників, що
одержуються в результаті роботи. Практика роботи з дітьми дошкільного віку
засвідчила ефективність використання малюнків на різні теми («Наш дім», «Дім»,
«Свято») [75]. Широко відома також проективна методика Рене Жиля, що
досліджує міжособистісні відносини дитини та її сприйняття внутрісімейних
стосунків [74].
У дитячих малюнках відбиваються емоційний стан дитини, особливості
сприйняття навколишніх людей і предметів, характер відносин з тими, що
оточують.

При

інтерпретації

малюнків

обов'язково

треба

враховувати

образотворчий досвід «художника», оскільки графічна діяльність дітей може бути
погано

сформована.

Наявність

або

відсутність

образотворчих

навичок,

використання стереотипів, шаблонів - все це істотно впливає на діагностичний
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портрет

особистості.

Інтерпретація

дитячих

малюнків

вимагає

високої

кваліфікації і великого досвіду роботи з цим матеріалом. Крім того, вона ніколи
не може бути визначеною і однозначною і завжди припускає деякий суб'єктивізм
дослідника. Тому в дослідженнях цей метод може використовуватися тільки як
допоміжний.
Психодіагностичний комплекс нашого дослідження включав такі методи:
- проективна методика діагностики тривожності (модифікація тесту
Р. Темл, М. Дорки та Ф. Амен);
- дитячий аперцептивний тест САТ;
- малювання страхів;
- проективна методика «Малюнок сім’ї».
Ці методи продуктивно доповнюють одне одного та дозволяють побудувати
повну картину емоційного стану дитини.
Опишемо цей діагностичний комплекс докладніше.
Завдання проективної методики діагностики тривожності – дослідження
тривожності дитини стосовно низки типових для неї життєвих ситуацій
спілкування з іншими людьми. Тривожність у цьому тесті розглядається як вид
емоційного

стану,

функція

якого

полягає

у

забезпеченні

суб’єкта

на

особистісному рівні і залежить від негативного емоційного досвіду в схожих
ситуаціях. Підвищений рівень тривожності свідчить про недостатню емоційну
пристосованість дитини до тих чи інших соціальних ситуацій, надає інформацію
про характер стосунків дитини з однолітками та дорослими в сім’ї [6].
До проведення корекційної роботи у всіх дітей, що беруть участь в
дослідженні, був визначений рівень тривоги за допомогою діагностичної
методики Р. Темпла, В. Амена, М. Дорки «Вибери потрібну людину» (див.
«Додаток 1»). Ця методика дозволяє визначити тривожність по відношенню до
ряду типових для дитини життєвих ситуацій взаємодії з іншими людьми, де
відповідна властивість особистості виявляється найбільшою мірою. Вказана
методика призначена для діагностики дітей у віці від 4 до 7 років.
Психодіагностичний матеріал включає серію малюнків, кожний з яких
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представляє типову для дошкільника життєву ситуацію (всього 14 ситуацій).
Малюнки виконані в двох варіантах – для хлопчиків і для дівчаток, а також вони
двозначні, можуть трактуватися і як емоційно негативні, і як емоційно позитивні –
залежно від досвіду поведінки в аналогічній ситуації.
У процесі тестування відбувається ідентифікація дитиною себе з картинкою
хлопчика або дівчинки залежно від статі досліджуваного.
Малюнки слід показувати у певній послідовності, показуючи дитині
малюнок, необхідно обов’язково запитати: «Як ти гадаєш, яке у дитини буде
обличчя, веселе чи сумне? Чому ти так думаєш?» [74].
Двозначність малюнків в методиці має «проективне навантаження».
Залежно від того, яке значення надає дитина саме цим малюнкам, указує на
типовий для неї емоційний стан в подібних життєвих ситуаціях. Тест проводиться
індивідуально з кожною дитиною, результати заносяться в протокол (див.
«Додаток 2»). На основі отриманих даних проводиться кількісний аналіз і по
формулі обчислюється індекс тривоги (ІТ) дитини, яка рівна процентному
відношенню кількості негативних виборів до їх загальної кількості. Разом з
кількісним передбачається і якісний аналіз тривоги. Аналізується кожна відповідь
дитини, після чого робиться висновок щодо можливого характеру емоційного
досвіду дитини в даній (або подібної) ситуації. Висока інформативність методики,
достовірність, а також порівняно невеликі витрати часу на діагностику роблять її
доступною для якісного і кількісного аналізу результатів.
Методика САТ (тест дитячої аперцепції) належить до проективних, і
пропонована схема інтерпретації не єдино можлива, а лише орієнтує дослідника,
який прагне проникнути у внутрішній світ дитини. Перевагою цього тесту є те,
що проективні засоби сприяють утворенню сприятливого клімату в процесі
роботи. Дитина швидко встановлює контакт, цікаві завдання стимулюють дитячу
творчість і фантазію часто на рівні гри [75].
При обстеженні за допомогою CAT необхідно враховувати, насамперед,
загальні вимоги, пропоновані до тестування дітей. Потрібно встановити з
дитиною добрий контакт. При проведенні обстеження варто звертати увагу не
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тільки на зміст розповіді і тон голосу, швидкість реакції і відповіді, на те, виявляє
дитина байдужість, уважність чи ні. Якщо дитина перериває розповідь і пропонує
несподіване закінчення, відповідає квапливо, понизивши голос, з ознаками
хвилювання, відмовляється відповідати, наполегливо проявляє бажання почати
все спочатку, то це ознаки життєвої реакції на проблеми, порушені даним
матеріалом. Стимульний матеріал має бути поза полем зору випробовуваного, за
винятком картинки, з якою ведеться робота (маленьким дітям подобається гратися
з усіма картинками відразу, обираючи навмання одну для розповіді).
Картинки САТ пронумеровані і проранжовані у певній послідовності, і тому
їх варто пропонувати дитині саме в такому порядку. Але тест можна скоротити й
до кількох питань, що висвітлюють специфічні проблеми. Ми звертаємо увагу,
перш за все, на наявність страхів і тривожності, а також на агресивні тенденції.
У діагностичному обстеженні використовувалась методика, що передбачала
малювання страхів. Це завдання ставиться вже тоді, коли психолог добре
познайомився з дітьми і рівень довіри до нього підвищився.
Відомо, що малювання є одним із засобів збагнення своїх можливостей,
вираження різного роду емоцій, у тому числі й негативних, зниження тривожності
та кількості страхів. Малювання страхів дає ефект майже однаковий і для
хлопчиків, і для дівчаток. Приблизно в половині випадків страхи усуваються за
допомогою певним чином спрямованого малювання. Здебільш це стосується
страхів, викликаних уявою (наприклад, страху захворіти, зазнати нападу,
потрапити в транспортну пригоду тощо). При страхах абстрактного характеру
результати гірші. Особливо при страху втратити батьків і страхів, що виникають у
дівчаток при засипанні. Ефект зменшується при наявності істеричних рис
характеру, оскільки діти мимоволі чи прямо експлуатують страхи на догоду своїм
бажанням [2].
Дітям можна запропонувати малювання олівцями, фломастерами чи
фарбами. Давати завдання слід доброзичливо, коли дитина не втомлена та в
доброму гуморі. Психологічний зміст цієї методики пов’язаний з тим, що в
процесі малювання об’єкт страху все менш і менш стає застиглим психічним
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утворенням. Він свідомо піддається маніпуляції і творчо перетворюється. Інтерес,
що виявляється при малюванні, поступово гасить емоцію страху, заміняючи її
зосередженням і творчим задоволенням від виконаного завдання. Незриму
підтримку дає присутність психолога, якому можна довірити свої страхи. Після
малювання й уточнення окремих страхів можна перейти до бесіди, мета якої –
виявити страхи. Час бесіди – 30 – 40 хвилин, після обробки і інтерпретації
отриманих за допомогою цієї методики даних нам вдалося визначити рівень
тривоги кожної дитини, що бере участь в дослідженні (див. «Додаток 3»).
Нами була також використана методика «Моя сім'я».
Дітям пропонувалося намалювати сім'ю так, щоб її члени були чимось
зайняті.
Після виконання завдання ми прагнули одержати максимум додаткової
інформації в ході бесіди з дитиною з наступних питань (див. «Додаток 4»):
- Скажи, хто тут намальований?
- Де вони знаходяться?
- Що вони роблять?
- Який у них настрій (або: їм весело або сумно, чому)?
Малюнки аналізувалися за системою оцінки п'яти симптомокомплексів:
1) сприятлива сімейна ситуація;
2) тривожність;
3) конфліктність в сім'ї;
4) відчуття неповноцінності в сімейній ситуації:
5) ворожість в сімейній ситуації;
Фіксувалися також такі особливості малюнка сім'ї, як:
- послідовність зображення;
- склад намальованої сім'ї, послідовність зображення членів сім'ї;
- відстань між окремими членами сім'ї;
- відмінності зображення членів сім'ї;
- стиль спілкування усередині сім'ї;
- кольорова гамма;
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- розташування малюнка на аркуші.
Опишемо результати, одержані в ході діагностичного обстеження.
Таб. 2.1. Кількісний розподіл дошкільників відповідно до рівня їх тривоги за
методикою Р. Темпла, В. Амена, М. Дорки
Кількість дітей, що мають певний рівень тривоги залежно від напруж. сім. ситуації
Високий рівень тривоги

Середній рівень тривоги

40%
напруж.
33,4%

Низький рівень тривоги

26,6%

ненапруж.
6,6%

напруж.
23,3%

33,4%

ненапруж
3,3%

напруж.
6,6 %

ненапруж
26,8%

Як видно з Таб. 2.1, діти, які виховуються в сім’ях з напруженими
сімейними обставинами, мають високий рівень тривоги (33,4%) і лише 6,6%
виявили низький рівень. Тобто фактично у кожної третьої дитини рівень тривоги
перевищує середній і, отже, дитина потребує цілеспрямованої і планомірної
психологічної терапевтичної допомоги. Такі діти під час тестування проявляли
хвилювання, нервозність. У деяких спостерігалася підвищена рухова активність:
вони гризли нігті, гойдали ногою, намотували волосся на палець, покусували
нижню губу. П’ятеро дітей відмовилися від тестування і лише після довгих
домовленостей, що це не жахливо і не боляче, погодилися подивитися на хід
діагностики з іншою дитиною з групи.
В ході діагностики високотривожні діти нерідко вибирали малюнок, на
якому була зображена сумна особа. Відповідаючи на питання психолога «Чому?»,
вони частіше всього говорили: «Тому що її лають», «Тому що її покарали»,
«Через те що мама любить сестру, а не її», «Тому що її всі кинули і він один»,
«Тому що він поганий».
У сім'ях, де відсутня напруженість, картина протилежна. Лише 6,6% дітей
виявили високий рівень тривоги. Таким чином, ми бачимо, що сімейна ситуація
впливає на емоційну сферу дитини.
Наступна діагностика проводилася за методикою САТ. Нами було обрано 5
картинок (див. «Додаток 5»):
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А2: один ведмідь тягне канат в один бік, а інший ведмідь з ведмежам – у
протилежний бік. В данному випадку ми визначали, з ким дитина ототожнює той
персонаж, котрий опиняється разом з нею – з мамою або батьком.
А3: лев з люлькою і ціпком сидить у кріслі, а в нижньому правому куті
малюнка маленька миша визирає з нори. Зазвичай лев сприймається как фігура
батька. Ми визначали, як дитина ставиться до особистості батька: чи не несе вона
в собі небезпеку? З маленьким мишенятком діти ідентифікували себе, тут ми
з'ясовували наскільки мишеня знаходиться під владою лева.
А7: тигр з вишкіреними іклами і випущеними пазурами нападає на мавпу, а
вона підстрибує вгору. Завдяки цьому малюнку ми визначали, як діти проявляють
страх перед агресією та якими засобами вони її уникають, побачили рівень
тривоги дитини.
А9: темна кімната проглядається з освітленої кімнати через відчинені двері,
в темряві кролик сидить біля дитячого ліжка і дивиться у двері. Цей малюнок дав
змогу з'ясувати наявність страхів у дітей, а саме – страху темряви та страху
залишитися наодинці.
А10: цуценя лежить на лапах дорослої собаки, обидві фігури з мінімумом
виразних рис; фігури розташовані на передньому плані ванної кімнаті. Завдяки
цьому малюнку ми визначили деякі моральні концепції дитини та в якій мірі вони
пропагандуються сім'єю, а також адекватність вирішення де-яких життєвих
ситуацій.
Результати тесту подано в Таблиці 2.2.
Результати

дослідження

особливостей

поведінки

у

процентному

відношенні:
1 група: діти з сімей із напруженими стосунками (17 дітей) - тривогу
виявлено у 46 %, страхи – у 91 %, агресія – у 46 %.
2 група: діти із сімей з ненапруженими стосунками (13 дітей) - тривога – у
25%, страхи – у 39 %, агресію – у 16 %;
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Таблиця 2.2.Дослідження особливостей поведінки дітей дошкільного віку за
методикою САТ
Виявлено тривогу
№

Виявленяо страх

Виявлено агресію

А2

А3

А7

А9

А10

А2

А3

А7

А9

А10

А2

А3

А7

А9

А10

1

1

2

3

1

2

2

6

3

2

1

2

2

2

1

0

0

1

2

0

0

0

2

2

1

0

0

1

1

0

Діти
з сім.з
напр.
стосун.
Діти
з сім.з
ненапр.
стосун.

Отже, незважаючи на низький рівень тривожності, багато дітей першої
групи відчувають страх. Середній рівень тривожності теж не позбавляє дитину
страхів і, звичайно, високий рівень тривожності сприяє їх появі. Найбільш
тривожними виявились картини А7 і А9. На підставі цього можна припустити, що
у більшості дітей страх пов’язаний з темрявою, привидами, жахами та злими
тваринами. Ці страхи, на нашу думку, відбивають зміст страху смерті, але поки
ще не усвідомленого. Проаналізувати та диференціювати дитячі страхи можна за
допомогою їх малювання.
Проводилась індивідуальна бесіда, в якій з'ясовувалось, чи боїться дитина
самотності, нападу (бандитів), захворіти, померти, смерті батьків, деяких людей,
покарання, казкових персонажів, темряви, тварин, транспорту, стихії, висоти,
глибини, води, вогню, лікарів, крові.
Таким чином, аналіз зібраних даних показав, що найбільш сильним у дітей є
страх померти, страх вогню, темряви, лікарів.
Найменше діти схильні до страху транспорту, тварин і казкових персонажів.
Малюнок сім’ї використовувався для вивчення особливостей сімейної
ситуації, наявності або відсутності сімейної підтримки як одного з чинників,
пов'язаних з виникненням високого рівня тривоги.
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Аналіз малюнків дітей за методикою «Малюнок сім'ї» показав наступні
результати.
1. Симптомокомплекс - сприятлива сімейна ситуація (див. Таб 2.3)
Таб. 2.3.Сприятлива сімейна ситуація
Кількість дітей (%)
Діти,

Виділені показники

з

сімей

напруж стосун.

із Діти,

з

сімей

з

ненапруж стосун.

Зображення всіх членів сім'ї

15%

85%

Зображення першими людей

60%

40%

Загальна діяльність всіх членів

0%

20%

Відсутність ізольованих членів

60%

20%

Хороша якість ліній

40%

20%

Отже, сприятлива сімейна ситуація, що включає зображення веселих осіб,
застосування яскравих колірних відтінків, зображення спільної діяльності всіх,
хорошу якість ліній у другій групі дітей має високі показники. Тільки 15% дітей з
напружених сімей зображають себе разом з батьками. Зображення першими
різних предметів (60%), а не людей, говорить про емоційну заклопотаність
сімейною ситуацією. Діти ніби відкладають малювання членів сім'ї, а зображують
речі, які не наповнені сильною емоційною значущістю.
2. Симптокомплекс – тривожність (Таб. 2.4.)
Таб. 2.4. Ознаки тривожності
Виділені показники

Кількість дітей (%)
Діти, з сімей із напруж Діти, з сімей із ненапруж
стосун.

стосун.

Наявність штрихування

60%

50%

Лінія обводки

35%

15%

Лінія з сильним натиском

90%

60%

Перебільшена увага до деталей

75%

45%

Стирання

40%

10%
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Таким чином, малюнки дітей із сімей з напруженими стосунками
відрізняються наявністю ліній з сильним натиском, сильним штрихуванням,
перебільшеною увагою до деталей і слідами стирання. 75% дітей почали малюнок
із зображення різних предметів. Вони ніби «застрявали» на предметах або явищах
навколишнього світу, зволікаючи почати момент малювання людей. Про
тривожність свідчить і сильний натиск (90%), що говорить про наявність у
більшості дітей страхів. Крім того, в малюнках зустрічається специфічна
«тривожна лінія» - довга лінія, що складається з окремих дрібних штрихів (35%).
Діти із сімей з ненапруженими стосунками (70%) зверталися за підтримкою і
схваленням, питаючи про правильність роботи.
3. Симптокомплекс – конфліктність в уявній сім'ї (Таб. 2.5.)
Таб. 2.5.Конфліктність в уявній сім'ї
Виділені показники

Кількість дітей (%)
Діти,

з

сімей

напруж стосун.

із Діти,

з

сімей

із

ненапруж стосун.

Бар'єри між фігурами

55%

45%

Виділення окремих фігур

70%

30%

Ізоляція окремих фігур

80%

20%

Переважання речей

75%

25%

Відсутність деяких членів сім'ї

70%

30%

Про конфліктність в уявленнях дітей про сім'ю більшою мірою свідчить
відсутність на малюнку деяких членів сім'ї (70% дітей з сімей з напруженими
стосунками, 30% - дітей з сімей з ненапруженими стосунками), ізоляція окремих
фігур (80%), а також виділення окремих членів сім'ї (70%) при одночасному
збільшенні відстані між ними і дитиною. 25% дітей з сімей з напруженими
стосунками відмовилися спочатку від малювання на задану тему, що говорить про
негативне відношення, надмірну емоційну напругу дитини в сімейній ситуації,
тенденції до витіснення цих відчуттів. Ці ж діти намалювали фігуру мами
останньою. Показником конфліктності є також паузи перед малюванням тієї або
іншої фігури (30%).
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4.Симптокомплекс – відчуття неповноцінності в ситуації уявлення себе
членом сім'ї (Таб. 2.6)
Таб. 2.6. Відчуття неповноцінності в ситуації уявлення себе членом сім'ї
Виділені показники

Кількість дітей (%)
Діти, з сімей із

Діти, з сімей із

напруж стосун.

ненапруж стос.

Відсутність автора

70 %

30%

Зображення себе останнім

30%

10%

Ізоляція автора від інших

60%

20%

Маленькі фігури

80%

20%

Розташування фігур на нижній частині аркуша

60%

40%

Отримані діагностичні дані свідчать про почуття відчуженості, що
переживаються дитиною, неповноцінність порушених сімейних відносин,
емоційну залежність, відчуття невпевненості, потребі в захисті та турботі у дітей з
напруженими стосунками. Більшість дітей, з напружених сімей (70%) - не
намалювали себе, одночасно з відчуттям знедоленої людини вони відчувають
відчуття провини за те, що не приймаються близькими. Інші малюнки говорять
про відчуття втрати свого «Я» і болісне переживання відсутності емоційної
залученої у відносини з близькими. Були діти, що зобразили себе (або інших
членів сім'ї) у вигляді машин або роботів (30%). 30% дітей зобразили себе
останнім, всього 65% дітей використовували один і той же колір для зображення
себе і своїх близьких (показник злиття зі всіма членами сім'ї).
5.Симптокомплекс – ворожість в сімейній ситуації (Таблиця 2.7)
Таб. 2.7. Ворожість в сімейній ситуації
Виділені показники

Кількість дітей (%)
Діти, з сімей із напруж Діти,
стосун.

з

сімей

ненапруж стосун.

Агресивна позиція фігур

55%

45%

Деформована (нечітка) фігура

40%

30%

Руки розкинуті в сторони

65%

45%

Пальці рук у вигляді довгих паличок

55%

45%

із
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Розкинуті в сторони руки, пальці у вигляді довгих паличок є ознаками
агресивності в сімейній ситуації. Ці показники досить високі: 65% - у дітей з
напружених сімей та 45% - у дітей з ненапружених сімей. Це свідчить про те, що
навіть у дітей з нормальних сімей спостерігається тенденція збільшення
агресивних проявів та ворожості по відношенню до інших людей.
Крім цього, аналіз малюнків дітей засвідчив, що напружена сімейна
ситуація вплинула на «образ Я» дитини. Менше число чітких, яскравих малюнків,
більше не кольорових схематичних зображень. Також можна відзначити той факт,
що малюнки дітей з сімей із напруженими стосунками, виконані кольоровими
олівцями, відрізняються блідістю фарб, тоді як малюнки дітей з сімей з
ненапруженими стосунками зроблені яскраво, сильним натиском олівців,
ретельно зафарбовані.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що в ситуації виховання
дитини в сім’ї з напруженими стосунками дитиною втрачається стабільність
образу себе, образу батьків і сім'ї, а також знижується потреба в захисті і опіці
батьків (що відбивається в зростанні схематичності малюнків).
Як показало наше діагностичне дослідження, основними чинниками,
взаємопов'язаними із загальним індексом вираженості тривоги, є:
 спотворення розмірів малюнка;


зсув малюнка по вертикальній осі;



відхід, відмова від малювання;



наявність агресивних сюжетів на малюнку.
Зсув малюнка по вертикальній лінії частіше за все розглядається як ознака

тривоги, неадекватної самооцінки, що природньо також впливає на розвиток
посттравматичного стресу у дітей.
Таким чином, діагностичне обстеження дітей показало, що біля 60% дітей із
сімей, де панує напруженість у стосунках між батьками, переживають той чи
інший страх і мають високий рівень тривоги. Їх емоційна сфера засвідчує про
наявність ознак посттравматичного стресу.
Методики та результати діагностичного обстеження батьків
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На діагностичному етапі, перш ніж приступити до роботи з сім'єю, нам було
необхідно мати уявлення про зміст діяльності психолога і поглядах на це питання
членів проблемної сім'ї. Враховуючи, що проблема напруженості в сім'ї завжди
була і залишається закритою темою, ми розуміли, що наші дії можуть викликати
повне неприйняття з боку сім'ї. Щоб уникнути цього, ми прагнули опанувати
всією інформацією, що стосується даної сім'ї.
В сучасній психологічній науці існують наступні методи вивчення сім’ї
[76]:


науково-дослідні, спрямовані на теоретичне узагальнення даних, що
розширюють професійний кругозір психолога-практика;

 діагностичні, за допомогою яких отримують конкретні дані, необхідні для
роботи з певною сім’єю;


корекційно-діагностичні, або психотерапевтичні, спрямовані на визначення
форми і змісту корекційної роботи з сім’єю.

При цьому психологічна діагностика сім’ї передбачає розв’язання таких завдань
(дивіться Рис. 2.3[12]).
Завдання психологічної діагностики сім’ї
з’ясування того, чи є проблема сім’ї об’єктом
впливу психолога або інших фахівців
виявлення об’єкта психологічної допомоги
(дитина, її батьки, сім’я загалом);
вибір способу впливу (індивідуальна робота з
дитиною, її батьками, подружньою парою,
дитиною і батьком, групою дітей, батьків, сім’єю
загалом);
психодіагностика під час корекційного впливу з
метою визначення тактики корекційного процесу

Рис. 2.3. Завдання психологічної диагностики сім’ї.
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Розв’язати перелічені завдання важко, насамперед, через складність сім’ї як
системи, на формування і життєдіяльність якої впливають безліч зовнішніх і
внутрішніх факторів, а також через відсутність єдиного підходу до вирішення
проблем сім’ї.
Коли зоною конфлікту дитини є сім’я, подальший напрямок психологічної
діагностики полягає у з’ясуванні особливостей сімейного виховання дитини.
Аналізуючи процес виховання в сім’ї, психолог повинен, насамперед,
з’ясувати стиль виховання. Якщо виявлений стиль не сприяє розвитку особистості
дитини, необхідно виявити причини неадекватного ставлення батьків до дитини.
Для

вивчення

особливостей

сімейного

виховання

використовують

опитувальники «Аналіз сімейної тривоги», «Аналіз сімейних взаємин (АСВ)»
Е. Ейдеміллера, тест-опитувальник ставлення батьків О. Варги, кольоровий тест
стосунків О. Еткінда, тест Лірі [74];[76];[100].
Дослідник Е. Ейдеміллер [100] зазначає, що необхідно не тільки встановити
причини неадекватного ставлення батьків до дитини, а й місце цієї причини в
сукупності відносин у сім’ї. У цьому разі, на його думку, доцільно
використовувати

проективні

методики

«Сімейна

генограма»

і

«Сімейна

соціограма», спрямовані на виявлення особливостей характеру взаємин членів
сім’ї. Результати проективного тесту «Сімейна соціограма», який виконують всі
члени родини, психолог аналізує за такими критеріями [100]:


кількістю членів сім’ї, що потрапили у площину кола; при цьому

можливо, що член сім’ї, з яким випробуваний перебуває в конфліктних стосунках,
буде «забутий», а хтось зі сторонніх осіб (іноді тварин) може бути зображений як
член сім’ї;


розміром кружків, що свідчить про значущість членів сім’ї для

піддослідного (що більший кружок, то вищий рівень значущості);


розміщенням кружків один щодо одного у площині тестового поля

кола; при цьому найбільш значущих членів сім’ї дорослий зображує у центрі чи
верхній частині поля;


відстанню між кружками, що визначає психологічну відстань між
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членами сім’ї, причому перетин кружків або їх розміщення один у одному
свідчить про недиференційованість «Я» у членів сім’ї, наявність симбіотичних
зв’язків.
Для вивчення особливості взаємин батьків і дітей була використана
спеціально розроблена анкета (див. «Додаток 6»). Опитування було першим
етапом дослідження, у якому прийняло участь 60 батьків. Питання анкети
стосувалися задоволеності сімейними відносинами, застосування батьками
методів заохочення і покарання дітей, уявлення про свій вплив на дитину.
Опитування батьків проводилося індивідуально. Кожен із батьків одержував
тестові матеріали, інструкції, опитувальники і бланки відповідей.
У ході анкетування батьків ми вивчали думку батьків про особливості їх
взаємин з дітьми, задоволеність чи незадоволеність поведінкою дітей, особливості
конфліктів із дитиною і способів їх вирішення, педагогічну освіченість батьків у
питаннях виховання дітей.
Результати анкетування на Рис. 2.4

с задоволенням
відвідують дит.садок
без задоволення

Рис. 2.4. Результати анкетування

1.

Переважна більшість дітей (73%), за свідченням батьків, із

задоволенням відвідують дитячий садок.
2.

Третина батьків (27%) відповіли, що їх діти або зовсім не хочуть

відвідувати дитячий садок, або ж часто висловлюють до відвідування дитячого
садка негативне ставлення.
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3.

Батьки, чиї діти охоче відвідують садок, вказують на те, що їхнім

дітям подобаються умови перебування в садку: іграшки, цікаві заняття,
спілкування з іншими дітьми.
З огляду на предмет нашого дослідження нас цікавила, насамперед, думка
тих батьків, які відзначили негативне ставлення своїх дітей.
4.

Переважна більшість батьків (85%), діти яких неохоче йдуть до

дитячого садка, зазначили, що їхнім дітям важко переносити розлучення з
батьками, що їх діти не вміють спілкуватися з іншими дітьми, вони звикли
гратися на самоті. Ця обставина свідчить про певні недоліки в вихованні дітей із
боку батьків, наявність гіперопіки з їхнього боку.
5.

Батьки, чиї діти мають проблеми з відвідуванням дитячого садка,

набагато частіше використовують покарання дитини, ніж батьки, чиї діти охоче
відвідують дитячий садок. Серед першої категорії батьків 65% відповіли, що вони
часто карають своїх дітей. Діти цих батьків частіше, за їх свідченням, проявляють
неслухняність, вередування.
Таким чином, можна зробити попередній висновок про те, що деструктивні
батьківські стратегії виховання певним чином впливають і на самопочуття дитини
в дитячому садку. Можливо саме через несприятливі умови виховання в сім’ї у
дітей не складаються стосунки з вихователями і однолітками в дитячому садку.
У ході анкетування ми спробували з’ясувати, яку психологічну допомогу
вони хотіли б отримати для поліпшення своїх стосунків з дитиною. Перш за все,
відзначимо, 68% батьків вказали, що на таку допомогу вони потребують. Серед
проблем були названі проблеми взаємин між старшими і молодшими дітьми в
сім’ї, узгодження виховних підходів до дитини батька і матері, виховання дитини,
у якої немає батька.
Таким чином, попереднє вивчення особливостей взаємин дітей і батьків
показало, що проблема виховання дитини в родині досить актуальна для батьків.
На основному, поглибленому етапі дослідження, в якому прийняли участь
30 батьків, були використані наступні діагностичні методики [74]:
 «Методика діагностики батьківського ставлення» О.Я. Варга і
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В.В. Століна;
 «Методика діагностики тривожності Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна».
Тест-опитувальник батьківського ставлення (ОБС) є психодіагностичним
інструментом, орієнтованим на виявлення батьківського ставлення у осіб, які
звертаються за психологічною допомогою з питань виховання дітей і спілкування
з ними. Батьківське ставлення розуміється як система різноманітних почуттів до
дитини, поведінкових стереотипів, які виявляються в спілкуванні з ним,
особливостей сприйняття і розуміння характеру і особистості дитини, її вчинків.
Опитувальник складається з 5 шкал (див. «Додаток 7»).
1.«Прийняття – неприйняття». Шкала відображає інтегральне емоційне
ставлення до дитини. Зміст одного полюсу шкали: батькам подобається дитина
такою, якою вона є. На іншому полюсі шкали: батьки сприймають свою дитину
поганою, непристосованою, невдахою.
2.«Кооперація» – соціально бажаний образ батьківського ставлення.
Змістовно ця шкала розкривається так: батьки зацікавлені в справах і планах
дитини, прагне допомогти дитині, співчуває їй. Заохочує ініціативу і
самостійність дитини, прагне бути з нею на рівних.
3.«Симбіоз» - Шкала відображає міжособистісний бар’єр у спілкуванні з
дитиною. Бать¬ки відчувають себе з дитиною єдиним цілим, прагнуть
задовольнити всі потре¬би дитини, огородити її від труднощів, неприємностей в
житті. Батьки постійно відчувають неспокій за життя дитини, котра здається їм
маленькою та беззахисною.
4. «Авторитарна гіперсоціалізація» – Шкала відображає налагоджену
форму керування поведінки дитини. Батьки вимагають від дитини дисципліни та
виконання всіх вимог. За вияв своєї думки дитину буде покарано. Батьки
слідкують за

досягненнями дитини, його індивідуальними особливостями,

думками, тощо.
5. «Маленька невдаха» – Шкала відображає особливості виховання і
розуміння дитини батьками. Батьки вважають дитину маленькою. Інтереси,
думки, почуття здаються батькам дитячими. Дитину вважають непристосованою,

58

не успішною та відкритою для поганих справ. Батьки не довіряють своїй дитині.
У зв’язку з цим батьки намагаються відгородити дитину від труднощів життя,
вимогливо контролюють її дії.
Спочатку викладемо результати вивчення особливості взаємин батьків і
дітей і стилю ставлення батьків до своєї дитини за допомогою тесту «Ставлення
до дитини» О.Я. Варга, В.В. Століна, на основі чого виявлялися конкретні
проблемні зони у спілкуванні батьків і дітей [76].
У таб. 2.8 представлені відповіді батьків по тесту «Ставлення до дитини»
О.Я. Варга, В.В. Століна.
Таб.2.8. Первинні дані по тесту «Ставлення до дитини» О.Я. Варга, В.В. Століна
Стиль батьківського ставлення до дитини (в балах)
№

Дослід

Прийняття-

батьки

неприйняття»

«Кооперація»

«Симбіоз»

«Авторит.

«Маленьк

гіперсоціа

а невдаха»

л.»
1.

Б.Т.

29

8

5

1

3

2.

Б.А.

27

6

2

4

4

3.

Д.И.

27

5

3

1

2

4.

К.В.

31

2

5

2

1

5.

О.А.

28

5

5

1

1

6.

О.Е.

25

6

5

1

4

7.

Б.Л.

12

3

3

6

7

8.

А.Г.

11

4

7

4

7

9.

Е.Л.

10

8

0

4

7

10.

Е.Н.

4

1

7

6

6

11.

К.И.

9

4

7

4

4

12.

Р.Н.

12

8

3

6

4

13.

К.Н

4

8

7

7

7

14.

Ш.К.

31

8

5

2

2

15.

К.Л.

12

8

5

5

2

16.

Р.О.

28

8

5

1

1

17.

Б.О.

28

8

3

5

4

18.

С.Т.

31

5

7

4

4
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19.

Ф.П.

31

8

3

4

1

20.

С.П.

24

8

7

4

6

21.

Я.С.

27

8

3

2

0

22.

Р.Л.

28

4

3

4

1

23.

С.С.

11

8

5

4

7

24.

Г.А.

24

5

7

3

3

25.

С.Л.

31

5

3

1

2

26.

В.А.

24

2

3

4

6

27.

Ф.О.

27

5

5

2

0

28.

Ш.О.

27

7

7

1

1

29

В.Д.

31

2

5

2

7

30.

З.Л.

28

4

5

1

3

На основі отриманих результатів видно, що більше половини батьків (55%)
приймають свою дитину такою, якою вона є. Батьки поважають індивідуальність
дитини, симпатизують їй, схвалюють її інтереси і плани. Проте достатньо велика
кількість (45%) мають низькі показники по шкалі «Прийняття – неприйняття», що
говорить про те, що вони схильні сприймати дитину поганою, непристосованою і
невдалою.

Ці

батьки

часто

випробовують

до

дитини

злість,

досаду,

роздратування, образу. Вони не довіряють дитині і не поважають її.
82% досліджуваних набрали високі і середні бали по шкалі «Кооперація».
Це свідчить про те, що більшість батьків виявляє зацікавленість справами і
планами дитини, прагнуть допомогти їй, високо оцінюють інтелектуальні і творчі
здібності дитини, переживають почуття гордості за нього.
Проте у 73% досліджуваних дистанція в спілкуванні з дитиною дуже мала.
Ці батьки відчувають себе з дитиною єдиним цілим, прагнуть задовольнити всі
потреби дитини, захистити її від труднощів і неприємностей життя. Вони
постійно відчувають тривогу за дитину, дитина здається ним маленькою і
беззахисною. Це може пояснюватися невеликим віком дітей, а може бути
пов'язано і з підвищеною особистісною тривожністю самих батьків.

60

97% досліджуваних набрали високі і середні показники по шкалі
«Інфантилізація». Це говорить про те, що практично всі батьки бачать свою
дитину молодшою в порівнянні з реальним віком, приписують дітям особистісну і
соціальну неспроможність. Інтереси, захоплення, думки і відчуття дитини не
сприймаються всерйоз. Дитина здається батькам не пристосованою, відкритою
для поганих впливів. Можливо, саме тому 40% батьків вважають за краще
контролювати своїх дітей.
Невеликій

частині

даної

групи

досліджуваних

(40%)

властивий

авторитарний стиль виховання: строга дисципліна, беззастережна слухняність.
Такі батьки прагнуть нав'язати дитині свою волю, не можуть зрозуміти точку зору
дитини. Вони пильно стежать за соціальними досягненнями дитини, її
індивідуальними особливостями, звичками, думками, відчуттями.
На основі отриманих емпіричних даних ми спробували віднайти тих
батьків,

стиль

поведінки

яких

можна

було

б

віднести

до

категорії

«конструктивний» стиль чи «деструктивний стиль» ставлення до своєї дитини.
Для цього ми скористалися рекомендаціями В.В. Століна [86] який зазначає, що
конструктивний

стиль

притаманний

тим

батькам,

які

отримають

за

опитувальником високі показники по шкалам «Прийняття – неприйняття»,
«Кооперація» і «Симбіоз», а деструктивний стиль характеризують високі бали по
шкалам «гіперсоціалізація» і «маленька невдаха».
При визначенні конструктивності і деструктивності ставлення до дитини ми
виходили з того, що максимальна кількість балів стилів по шкалах «Прийняття –
неприйняття», «Кооперація» і «Симбіоз» може становити 47 балів, а по двох
шкалах «гіперсоціалізація» і «маленька невдаха» - 14. Після підрахунку
процентного

відношення

отриманих

кожним

досліджуваним

балів

до

максимальної кількості балів, можна віднайти перевагу конструктивного чи
деструктивного стилю ставлення до дитини. Перевага того чи іншого стиль
ставлення до дитини нами визначалася за умови, якщо більше 70 відсотків балів
отримає певний стиль.
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У таб.2.9 ми представили дані, отримані нами при визначені стилю
поведінки батьків на основі первинних даних по тесту ОБС.
№
Дослід.
батьки

Таб. 2.9. Дослідження батьківських стилів виховання
Дані по
Дані по
Стиль
шкалам
шкалам
ставлення
конструкт. стилю
деконструкт. стилю
Констр./Деструкт.
Абс.
%
Абс.
%
42
89,3
4
43 Конструктивний

1.

Б.Т.

2.

Б.А.

3.

Д.И.

35

4.

К.В.

38

5.

О.А.

6.

74,5

8

57,1 онструктивний

74,5

3

21,4 Конструктивний

81

3

21,4 Конструктивний

38

81

4

28,6 Конструктивний

О.Е.

36

76,6

2

14,2 Конструктивний

7.

Б.Л.

18

38

10

71,1 Деструктивний

8.

А.Г.

18

38

11

78,5 Деструктивний

9.

Е.Л.

25

53,2

11

78,5 Деструктивний

10.

Е.Н.

5

10,6

12

85,7 Деструктивний

11.

К.И.

24

51,1

8

57,1 Змішаний

12.

Р.Н.

27

57,4

10

71,1 Деструктивний

13.

К.Н.

8

17,1

14

100 Деструктивний

14.

Ш.К.

42

89,3

4

28,6 Конструктивний

15.

К.Л.

25

53,2

7

16.

Р.О.

41

87,2

2

14,2 Конструктивний

17.

Б.О.

41

87,2

9

64,3 Конструктивний

18.

С.Т.

42

89,3

8

57,1 Конструктивний

35

50

Змішаний

62

Конструктивний

19.

Ф.П.

44

93,6

5

20.

С.П.

39

83

10

71,1 Конструктивний

21.

Я.С.

35

74,5

2

14,2 Конструктивний

22.

Р.Л.

43

91,4

5

21,4 Конструктивний

23.

С.С.

22

46,8

11

78,5 Деструктивний

24.

Г.А.

34

85,1

3

21,4 Конструктивний

25.

С.Л.

40

87

5

24,4 Конструктивний

26.

В.А.

35

74,5

8

57,1 Конструктивний

27.

Ф.О.

42

89,3

8

57,1 Конструктивний

28.

Ш.О.

27

57,4

10

71,1 Деструктивний

29

В.Д.

8

17,1

14

100 Деструктивний

30.

З.Л.

27

57,4

10

71,1 Деструктивний
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Скориставшись цими даними, ми підрахували, яка кількість досліджуваних
батьків виявляє той чи інший стиль ставлення до дитини. У відсотковому
співвідношенні:
- батьків з конструктивним стилем ставлення до дитини - 66% (18 батьків);
- з деструктивним – 34% (12 батьків).
Отже, діагностичне обстеження батьків дозволило виділити наявність
впливу сімейної напруги на стиль батьківського виховання своєї дитини.
Виділено дві групи батьків з конструктивним та деструктивним стилем ставлення
до дитини. Характерні риси стилей виховання відображені на Рис. 2.5.
Таким чином, наявність батьків з деструктивним стилем ставлення до
дитини (34%) визначає розробку форм та методів корекційної роботи психолога
щодо оптимізації стилю батьківського виховання.
Для вивчення особистісних якостей батьків ми застосували методику
діагностики тривожності Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна [74].
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В першому розділі роботи було показано, що схильність батьків до
негативного емоційного стану тривожності є важливим чинником у взаєминах з
дітьми. Тому ми вирішили вивчити цю особистісну якість батьків. Методика
діагностики тривожності Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л Ханіна (див. «Додаток 8») є
надійним і інформативним способом самооцінки рівня тривожності в даний
момент (реактивна тривожність як стан) і особистісної тривожності (як стійка
характеристика людини).
Особистісна тривожність характеризує стійку схильність сприймати велике
коло ситуацій як загрозливі, реагувати на такі ситуації станом тривоги. Реактивна
тривожність характеризується напругою, хвилюванням, нервозністю.
Шкала самооцінки складається з 2-х частин (по 20 тверджень кожна), які
роздільно оцінюють реактивну і особистісну тривожність.
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Рис. 2.5. Характерні риси стилей виховання
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Таб. 2.10. Діагностичні дані по виявленню рівня тривожності батьків за
методикою Ч.Б. Спілбергера, ЮЛ. Ханіна (в %)

Отже, діагностичне дослідження рівня тривожності батьків показало досить
високі показники по високому (43,3%) та середньому (26,7%) рівням. У батьків,
чия сімейна ситуація характеризується як напружена, показники по цим рівням
складають – 33,3% по високому та 20% - по середньому.
Таким чином, вивчення особливостей взаємин дітей і батьків показало, що
проблема виховання дитини в родині досить актуальна для батьків. Однак виховні
стратегії певної частини батьків не можуть бути визнані задовільними. Наявність
деструктивних стилів виховання та високого рівня тривожності передбачає
розробку форм та методів корекційної роботи психолога щодо оптимізації
батьківських стосунків з дітьми.
2.2.

Напрямки психологічної роботи з дітьми та батьками за умови
сімейної напруги

Зміст, форми і методи корекційної роботи психолога з дітьми
Як показало діагностичне обстеження, діти які виховуються в умовах
сімейної напруженості, мають високий рівень тривожності, агресивності, наявні
стійкі страхи, у них порушені комунікативні навички. Тому корекційний вплив
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повинен бути направлений саме на покращення внутрішнього емоційного
самопочуття дитини.
Психокорекція дітей дошкільного віку проводиться різними методами, але,
як правило, припускає встановлення міжособистісного контакту, довірливих
сосунків і вербального спілкування з дитиною, а також наявність певного
теоретичного підходу, яким психотерапевт керується в своїй роботі.
Підходи в психотерапії дітей дошкільного віку розрізняються як по типу
проблем, на які вона направлена, так і за об'ємом самої психотерапевтичної
допомоги; основні з них – психодинамічна терапія, поведінкова, когнітивноповедінкова терапія і сімейна психотерапія.


Поведінкова психотерапія ставить за свою мету навчити дитину

адаптивним способам поведінки. Даний підхід орієнтований на процес діяльності
дитини, в ході якої їй прагнуть прищепити нові навички, подолати страхи, зняти
депресію або полегшити соціальні взаємодії.


Когнітивно-поведінковий

підхід

орієнтований

на

психологічну

підготовку дитини до різних непередбачених обставин і на підбір прикладів
поведінки, якою вона могла би слідувати; одночасно цей підхід припускає
спостереження за тим, як дитина осмислює те, чому її вчать.


Індивідуальна психотерапія частіше за все потрібна в тих випадках,

коли джерелом проблем дитини є певні форми емоційних порушень, пов'язані або
з дрібними конфліктами і стресами, або з переживаннями з приводу певного
незмінного стресу.


Психотерапія сім'ї застосовується з усіма членами сім'ї дитини, де в

центрі уваги знаходиться сімейна взаємодія, а не особиста проблема дитини.


Арттерапія використовує

різноманітні засоби - від малювання

паличкою на піску і простим олівцем до живопису і скульптури; не має
протипоказань і застосовна при широкому колі розладів.

Музикотерапія

використовується в поєднанні з пластичними, ритмічними, танцювальними
заняттями.
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Основним методом психокорекції дітей дошкільного віку є – ігрова
психотерапія . Сутність ігрової психотерапії полягає в тому, що природна реакція
дітей спрямовується на розігрування неприємних подій, проникненні в їх суть,
подоланні переживання, отримання відчуття контролю над ситуацією.
Гра допомагає захистити дитину, надаючи їй можливість пропрацювати
зовнішні труднощі без необхідності ідентифікувати і позначати хворобливу подію
як свою власну. Цей процес дозволяє дитині пропрацювати неприємні події, без
того, щоб розказувати про них дорослим, що є для дитини додатковим
випробуванням. Гра також дає дитині можливість почати роботу над проблемами
в сповільненому темпі, знаходячи особистісний аспект гри пізніше. Створюючи
терапевтичну ситуацію в сповільненому темпі і контролюючи те, що відбувається,
дитина починає відчувати, що її поважають і розуміють; це допомагає їй
справлятися з відчуттям загрози і просуватися до внутрішньої рівноваги, а
відчуття повноти влади допомагає дитині подолати відчуття незахищеності і
уразливості [71].
Необхідними

умовами

для

терапевтичного

зростання

дитини

стає

забезпечення її позитивного досвіду у присутності дорослого, який її розуміє і
підтримує. Основні принципи ігрового терапевта, які утворюють базис
терапевтичних відносин і полегшують реалізацію внутрішніх джерел зростання
дитини, – це природність, безумовне прийняття, сензитивне розуміння.
Природність має на увазі таку систему відносин в ігровій терапії, де
психолог не приймає на себе яку-небудь роль і не діє по наперед наміченій схемі.
При подібному терапевтичному підході вся ігротерапія відбувається через
встановлення відносин. Даний процес залежить від того, наскільки терапевт
знайомий з власними відчуттями і установками. При цьому природність вимагає
від психолога розвинутого саморозуміння, самоприйняття, уміння виражати у
відносинах власні відчуття. В ході терапії психолог чекає, поки дитина прийде в
згоду з самим собою, виразить свої проблеми, знайде нові способи спілкування з
оточуюченням.
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Будь-яка взаємодія терапевта з дитиною, у тому числі і реалізація принципу
природності,

не

представляється

можливим

без

використання

принципу

сензитивного розуміння, що має на увазі в ігровій терапії такий вид емпатії, який
виражається в здатності побачити світ іншої людини, відчути її внутрішні
резерви. При цьому терапевт не оцінює дії дитини в ігровому процесі, а
намагається поглянути на дитину із її точки зору. Це може стати критичним
чинником терапевтичних відносин в ігровому процесі, оскільки підтримує в
дитині відчуття безпеки, що дозволяє змінити її відношення до світу.
Ефективне використання в процесі ігротерапії двох вказаних вище
принципів не представляється можливим, якщо відсутній третій принцип –
безумовне прийняття, який характеризується пошаною до дитини як до особи,
заслуговуючої уваги. Психологу необхідно пам'ятати, що реальний інтерес до
дитини грунтується на взаємодії усередині системи відносин, на пізнанні особи
дитини. При цьому постійно повинно бути присутнє безумовне прийняття дитини
такою, якою вона є. Таке прийняття забезпечує дитині свободу і дозволяє бути
собою в межах ігрової терапії.
Таким чином, при вірному підбору методів психокорекції дитини, будуть
забезпечені якнайкращі умови для самовираження дитини, оскільки діти мають
величезні внутрішні ресурси для саморозуміння і зміни власного «Я». Ці джерела
можуть бути включені, якщо створюється клімат полегшуючих психологічних
установок та паралельна психокорекційна робота з батьками.
Методики корекційної роботи психолога з батьками.
Виходячи з завдання нашої магістерськоі роботи, психокорекційну роботу з
батьками ми розділили на три блоки (Рис. 2.6)
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Напрямки
психокорекцийної
роботи з батьками

підвищення
педагогічної
грамотності батьків

Спільні види діяльності

Тренінгова робота

Рис. 2.6. Нарямки психокорекційної роботи з батьками
Першому блоку - блоку підвищення педагогічної грамотності батьків ми
приділили підвищену увагу, тому що, на нашу думку, підвищення педагогічної
культури та грамотності батьків є основою вдосконалення сімейного виховання.
Рівень педагогічної грамотності, накопичення педагогічних знань повинно бути
пов'язано з розвитком їх педагогічного мислення, практичних умінь і навичок в
області виховання. Саме цим ми керувалися при виборі змісту і форм організації
педагогічної освіти батьків. В ході попередньої діагностики і соціально психологічного аналізу сімей, в яких спостерігалося напруженість в сімейній
ситуації, ми дійшли висновку, що для надання допомоги цим дітям і батькам,
необхідно створити програму дії та вибрати форми підвищення рівня педагогічної
грамотності батьків.
Блок складається з:
1. Батьківських зборів;
2. Консультації для батьків;
3. Круглого стілу для батьків. (див. «Додаток 9»)
Найбільш звичнию і знайомою для батьків формою спілкування є
батьківськи збори, тому ми почали з них. На зборах батьків знайомили із
загальними питаннями виховання дітей в сім'ї. План проведення батьківських
зборів готувався наперед за участю фахівців дошкільного закладу.
З метою підвищення інтересу батьків до педагогічної освіти, ми часто
зверталися до них з проханням допомогти у випуску стінгазет. Ми просили
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допомогти в організації виставок робіт дітей, оформленні залу в дні свят. Так ми
прагнули максимально наблизити батьків до життя і подій в житті їх дітей.
Наступним кроком було залучення батьків до ділових ігор. Це теж одна з
форм підвищення педагогічної грамотності. Наприклад, проводилися ігри на тему
«Що таке право дітей на пошану». Пропонувалося батькам розіграти ситуативні
сценки, де один з учасників гри був дитиною, а інший - батьком. Це допомагало
батькам більше розуміти вчинки своїх дітей, оцінювати правильно свої вчинки.
Далі батьки більш охоче ставали учасниками круглого столу. Ведучий круглого
столу виносив на обговорення ситуації, близькі до даних сімей, не називаючи
конкретні сім'ї, підносячи як ситуації, які можуть виникнути в житті. В ході
круглого столу думки батьків часто не співпадали. Проте завдяки психологу
виявлялися причини сімейної ситуації, що склалася у сім’ї. В ході обговорення
вироблялася програма вирішення ситуації, і підводився підсумок круглого столу.
Також ми використовували для педагогічної освіти форму конференції з
батьками, які присвячувалися питанням виховання дітей, але теми конференцій
були конкретними. Наприклад, «Соціальна дезадаптація дітей дошкільного віку,
як наслідок напруженості сімейної ситуації». Найбільш привабливою формою
спілкування став диспут. Диспут більше привернув батьків тим, що відбувався в
невимушеній обстановці, учасники вільно обмінювалися думками. Спираючись
на педагогічні знання і особистий досвід. Ніхто з батьків не відчував себе
допитуваним, але всі могли відповісти на питання, що цікавили нас. Тим самим
ми могли отримати неоцінимі і чесні відповіді на питання, що цікавили нас, не
задаючи їх безпосередньо. Це дозволяло нам не загострювати відношення між
педагогами і батьками.
У певний момент ми запропонували батькам організувати «Пошту довіри».
Батьки могли анонімно поводитися з своєю проблемою. На одному із засідань
круглого столу ми обговорювали дану проблему. Це допомагало надавати
анонімну допомогу, більше розкріпачувало батьків, і було дуже важливим
моментом педагогічної освіти.
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Спільна діяльність дітей і батьків була наступним блоком дій
психокорекційного етапу роботи.
Однією з форм спільної діяльності дітей і батьків було впорядкування
дитячого майданчика. Батьки допомагали полагодити пісочницю, а їх діти
маленькими відерками носили і наповнювали пісочницю піском. Вихователі у
присутності інших батьків і дітей висловлювали свою подяку, адміністрація ДНЗ
теж дякувала кожному батьку і дитині. Батьків запрошували допомогти
полагодити стільчики, а помічниками обов'язково були їх діти. Мами залучалися
до генерального прибирання групового приміщення, а їх помічники - теж
обов'язково їх діти. Організована спільна діяльність дітей і батьків сприяла
поліпшенню емоційного благополуччя сім'ї, зміцненню соціального статусу
дитини в сім'ї. Спільна діяльність в невимушеній обстановці дозволяє дитині, що
пережила напруженість в сімейній ситуації в сім'ї розслабитися, побачити батьків
в іншій обстановці; підвищує авторитет батьків в очах дітей.
Поряд з індивідуальними формами роботи з батьками досить бажаною є
форма групової роботи — керівництво батьківськими групами. Включення
батьків до склада групи може бути рекомендоване в тих випадках, коли наявні
міжособистісні труднощі спілкування між батьками і дітьми на фоні емоційного
прийняття батьками дитини.
Керівництво батьківськими групами ставить за мету поліпшення дитячобатьківських відносин, коли має місце нерозуміння батьками базових фактів
розвитку дитини, його потреб і відповідної їм динаміки відносин. Керівництво
батьківськими групами може здійснюватися у формі консультування з приватних
проблем, а також у формі спеціального батьківського тренінгу. У разі потреби
можуть бути рекомендовані заняття в психотерапевтичних групах для вирішення
психологічних проблем самих батьків, проведення яких поширилося в межах
сімейного консультування.
Спеціальне

навчання

батьків (батьківський

тренінг) має на меті

підвищення сензитивності батьків до почуттів і переживань дітей на основі
розуміння прихованого значення їх поведінки. Причинами неадекватних дитячо-
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батьківських відносин можуть бути засвоєні в дитинстві помилкові стереотипи
виховання, а також субкультурні норми і хибні установки малих соціальних груп.
Хоча техніки проведення батьківських груп значно варіюються, можна
виділити ряд загальних принципів організації їх роботи – див. Рис. 2.7.
Принципи організації роботи батьківскої
групи
усі члени групи мають право на вільну
участь у дискусії, позбавлену формалізму і
рутинності Кожен участник має можливість
висказатися
Всі учасники поважають цінності та погляди
, навіть якщо не згодни з ними
Обговорюються ідеї, а не люди
Всі участник роблять зауваження коротко і
по суті
ведучий не є абсолютним авторитетом,
єдиним джерелом інформації і суджень, які
обов'язково повинні сприйматися всіма
членами групи

Рис. 2.7. Принципи організації роботи батьківскої групи.
Основна роль консультанта, що веде батьківські групи, полягає в тому, щоб,
подібно дзеркалу, відбирати, відображати і повторювати слідом за членами групи
все те, що потрібно для постановки проблеми, розвитку дискусії і її завершення.
Іншими словами, роль консультанта полягає в організації адекватної орієнтації
батьків у ході рішення поставлених проблемних ситуацій, що виражається в
зростанні батьківської компетентності. Психологічними умовами формування
батьківської компетентності є усвідомлення батьками необхідності розуміння
комунікативних актів дітей і засвоєння способів емпатичного спілкування, так
званої конгруентної комунікації.
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Згідно з Дж. Болбуі [23], конгруентна комунікація базується на трьох
основних принципах спілкування.
1. У всіх ситуаціях батьки повинні прагнути підтримувати паростки
позитивного в дитині, ні за яких обставин не принижувати її гідності,
підтримувати позитивний образ «Я» у дитини.
2. В акті спілкування завжди варто говорити про ситуацію, вчинок дитини і
його наслідки, але ні в якому разі про особистість самої дитини, уникаючи
особистісних негативних оцінних суджень. Висловлювання дорослих на адресу
дитини не повинні містити діагнозу і прогнозу подальшої долі дитини. Похвала й
осуд мають будуватися за тим самим принципом: замість готових оцінок повинен
бути розгорнутий опис зусиль, дій, їх результатів і наслідків, у той час як
висновки й оцінки повинні бути надані самою дитиною.
3. Дорослий у комунікативному акті завжди має виступати ініціатором
пропозиції кооперації. Ця пропозиція не повинна вичерпуватися прямою
вказівкою на відповідний спосіб дії, а має розкривати перед дитиною можливості
розв'язання проблемної ситуації таким чином, щоб дитина самостійно могла
здійснити вибір найбільш адекватного способу.
Послідовна реалізація цих принципів у повсякденному житті батьками,
вчителями і вихователями є не чим іншим, як трансляцією терапевтичних
принципів у практиці виховання. Ціль керівництва батьківськими групами
полягає в тому, щоб озброїти батьків умінням застосовувати ці принципи на
практиці. Головне завдання батьківських груп полягає в тому, щоб навчити
батьків терапевтичному підходу до дитини.
У нашій країні необхідність роботи з батьківськими групами обґрунтована
вирішальною роллю спілкування дитини з дорослим для психічного розвитку
дитини і є складовою частиною проведення корекційної роботи. Особливо
інтенсивно ця проблема розробляється в межах сімейної психотерапії як
оптимальної форми психокорекційної роботи.
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Висновки до другого розділу
1. Діагностичне обстеження батьків дозволило виділити вплив сімейної
напруги на їх стиль батьківського виховання. Виділено дві групи батьків: з
конструктивним (66%) і деструктивним (34%) стилем ставлення до дитини.
2.

Встановлені

статистично

значущі

відмінності

між

батьками

з

конструктивним і деструктивним стилем ставлення до дитини. Для батьків з
конструктивним стилем характерні: зрілість, помірна тривожність, емоційна
стійкість, висока напруга внутрішнього світу, гнучкість, оптимістичність,
відповідальність. Для батьків з деструктивним стилем характерні: залежність,
емоційна нестійкість, імпульсна, підвищена тривожність, підвищена практичність,
ригідність, песимістична, ухилення від відповідальності. Батьки з деструктивним
стилем рідше звертаються до психолога.
3. Основним психокорекційним методом роботи з дітьми дошкільного віку
– є ігрова психотерапія, яка направлена на відреагування присутньої агресії,
тривожності та страхів у дитини.
4. Завдання психокорекційних занять з батьками — навчити батьків
самостійно конструювати власну поведінку при взаємодії з дитиною.
5. Основним змістом спеціальних тем групових обговорень з батьками є
проблематика сімейного виховання і стосунків із дитиною. Особливу увагу
надається

«історії

виховання»

батьків

в

сім'ях

прабатьків.

Широко

використовуються ігрові прийоми: розігруються ситуації взаємодії з дітьми в
сім'ї, ситуації заохочення і покарання, відпрацьовуються деякі прийоми
спілкування з дітьми.
6. Групова робота будується з окремим учасником групи, але мають
значення і процеси, що створюються при взаємодії зі всією сім'єю.
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РОЗДІЛ III. Експериментальня апробація програм з ігрової
психотерапії: якісні та кількістні показники
3.1. Структура корекційної програми для дітей «В гармонії з собою»
У цьому розділі ми опишемо програму психокорекційної роботи з дітьми,
що зазнали напруженість в сімейній ситуації.
Мета і завдання програми
Мета програми: забезпечити розвиток соціальних навичок і умінь дітей,
позитивного образу "Я"; виховання відчуття власної гідності, уміння бути
уважним до оточуючих, оптимізувати емоційний простір дитини.
Дана програма складається з трьох етапів, які зазначені на Рис. 3.1

Рис. 3.1. Програма «В гармонії з собою»
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Перший

етап

–

створення

ігрового

середовища

для

емоційного

розвантаження дітей дошкільного віку у дитячому садку.
Завдання цього етапу – допомогти дітям звільнитися від негативних емоцій,
вийти зі стану перенапруги, трансформувати накопичену агресію у готовність до
спілкування, взаємну уважність; спрямувати потік бурхливої енергії у безпечне
русло.
Методики, що використовувалися:
- створення ігрового середовища для емоційного розвантаження за
допомогою іграшок та ігрового матеріалу (скляночки для слізок, килимки для
злості тощо);
- використання художнього слова (вірші, забавлянки, прислів'я, приказки).
Другий етап складається з набору ігор та направлений на гармонічний
емоційний розвиток дитини.
Завдання другого етапу програми «В гармонії з собою» – корекція страхів,
тривожності та агресії дітей дошкільного віку, оптимізація емоційного світу
дитини, усвідомлення власних відчуттів, освоєння нових ефективних соціальноприйнятних стратегій поведінки. Даний етап складається з трьох циклів ігрової
терапії:


перший цикл – корекція страхів дитини;



другий цикл – відреагування агресивних проявів;



третій цикл – зняття тривожності дитини.

Методики, що використовувалися:
-

ігрова психотерапія на відреагування агресії, зняття тривожності та

страхів;
-

використання методів зображувальної діяльності.

Другий етап корекційної програми «В гармонії з собою» включаає одну гру,
як представлено в програмі, або комбінацію декількох ігор на розсуд психолога.
Ігри проводилися в індивідуальній та груповій формі. Тривалість ігор від 20 до 30
хвилин в залежності від складності та мети проведення ігри. При включенні в
заняття двох і більш ігор необхідно орієнтуватися на бажання та індивідуальні
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можливості дитини; на необхідність і обґрунтованість подібного використання
ігор; також необхідно враховувати час, що відводиться на проведення кожного
заняття, – воно не повинне перевищувати 30 хвилин.
Третій етап нашої програми направлений на оптимізацію взаємин з
батьками

та

представлений

у

вигляді

занять,

які

поєднали

в

собі

психотерапевтичні та педагогічні прийоми.
Завдання третього етапу – виховання любові до батьків і членів родини,
покращення стосунків з близькими людьми, розуміння дитиною світу своїх
почуттів та почуттів інших людей.
Методики, що використовувалися:
 заняття з використанням бесід, художнього слова, проблемних
ситуацій;
 ігрова психотерапія.
Третій етап нашої програми складається із занять тривалістю 20-30 хвилин,
специфіка яких полягає в тому, що в них використовуються не тільки
психотерапевтичні ігри, а й педагогічні прийоми. Це дає змогу розглянути
проблему з різних боків, покращити психокорекційний ефект.
Стимульний матеріал: м'які іграшки, різнокольорові баночки для слізок,
жорсткі килимки від злості, гумові рукавиці та груша, фарби, пензлі, аркуші
паперу, ножиці, клей, фішки, кубики, картинки з зображенням різноманітних
емоційних станів людей, фотокартки батьків.
Характеристика досліджуваних: діти віком від чотирьох до шести років (18
хлопчиків та 12 дівчаток).
Програма орієнтована на індивідуальну форму роботи з дитиною і більшість
ігор вимагають саме такої форми організації, не виключається і робота з групою
високотривожних дітей за умови первинного проходження ними даного тренінгу
індивідуально.
В деяких випадках діти самі починали вигадувати варіанти ігор або просили
повторити гру попереднього заняття. Тоді психолог може або змінити зміст
занять, або запропонувати дитині повторити ігри після занять. При цьому в грі
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можуть брати участь як сам психолог, так і підготовлені їм батьки або вихователі
(за бажанням дитини).
Проведення занять вимагає окремого приміщення, бажано розташованого
оддалік музичного і спортивного залів і від інших джерел підвищеного шуму. При
груповій формі роботи можливо проведення занять на вулиці за наявності
необхідного

матеріалу

для

організації

ігор.

У

такому

разі

необхідно

поклопотатися про те, щоб інші діти або дорослі не заважали проведенню занять,
оскільки присутність сторонніх людей, навіть як глядачів, не дозволяє дітям зняти
напругу. Саме з цієї причини реалізація даної програми неможлива в дошкільній
установі в той час, коли вихователем організовується вільна діяльність дітей в
груповій кімнаті.
Сутність ігрової психотерапії полягає в тому, що природна реакція дітей
спрямовується на розігрування неприємних подій, проникненні в їх суть,
подоланні переживання, отримання відчуття контролю над ситуацією.
Гра допомагає захистити дитину, надаючи їй можливість пропрацювати
зовнішні труднощі без необхідності ідентифікувати і позначати хворобливу подію
як свою власну. Гра також дає дитині можливість почати роботу над проблемами
в сповільненому темпі, знаходячи особистісний аспект гри пізніше. Створюючи
терапевтичну ситуацію в сповільненому темпі і контролюючи те, що відбувається,
дитина починає відчувати, що її поважають і розуміють; це допомагає їй
справлятися з відчуттям загрози і просуватися до внутрішньої рівноваги, а
відчуття повноти влади допомагає дитині подолати відчуття незахищеності і
уразливості.
Зміст корекційної програми для дітей «В гармонії з собою»
Перший етап корекційної програми «В гармонії з собою» направлений на
створення ігрового середовища для емоційного розвантаження дітей дошкільного
віку. За допомогою психолога у дошкільному закладі були створені осередки
емоційного розвантаження, які допомагають відреагувати негативні емоції дитини
у повсякденному житті. У куточках емоційного розвантаження є:
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1) «скляночки для слізок», які допомагають нормалізувати емоційний стан
дитини. Зокрема цей прийом сприяє адаптації до дошкільного закладу.
Ось приклад:
- Що це за хмаринка в гості завітала
І нашій дитинці сліз надарувала?
Раз сльозинка, два сльозинка,
Вже й заплакала дитинка
Ой, скільки в тебе слізок!
-Давай зберемо твої слізки в скляночку, - з такими словами психолог
звертається до малюка.
Цей прийом допомагає заспокоїтися дитині, налаштуватися на спілкування.
2) «килимки від злості» (невеличкі килимки із жорсткою поверхнею) –
допомагають дитині зняти емоційну напругу. Якщо дитина прийшла до дитячого
садка з агресивним настроєм щодо інших чи втратила контроль над своїми діями,
психолог пропонує їй стати на чарівний килимок і струсити там злість зі своїх
ніжок (зняти взуття й витирати ніжки доти, поки не захочеться посміхнутися).
3) «чарівна торбинка» - завдяки їй дитина виявляє словесну агресію.
Психолог пропонує дитині відійти в куточок і прокричати всі образливі слова у
«чарівну торбинку». Після цього торбинку міцно зав'язують і ховають.
4) «пухнастий друг» (будь-яка м'яка іграшка) – допомагає зняти емоційну
напругу. Діти розповідають ій на вушко свої маленькі таємниці та образи.
5) «гумові рукавички з надувною грушею» - допомагають вивільнити дитині
свою негативну енергію. Позаймавшись з надувною грушею і доклавши до цього
фізичних зусиль, діти потім менше ображають одне одного.
Таким чином, створення куточків емоційного розвантаження допомагає
дитині змінити напрям своїх негативних емоцій, корегувати форму їх виявлення,
спрямувати потік бурхливої енергії у безпечне русло, що сприяє нормальному
емоційному розвитку дитині, оптимізації стосунків з однолітками та дорослими.
Другий етап корекційної програми «В гармонії з собою» складається із
трьох циклів:
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1. корекція страхів дитини;
2. відреагування агресивних проявів;
3. зняття тривожності дитини.
Перший цикл ігротерапії направлен на корекцію страхів дитини. Робота
проводилася як в індивідуальній формі, так і з групою дітей (6-8 дітей). Основний
прийом – це малювання дитиною своїх страхів.
Цей цикл складається з наступних психологічних прийомів:


«Малювання страху».



«Будинок страху».



«Веселка сили». (Див. «Додаток 10»)*

Отже, ці ігрові прийоми допомагають дитині позбутися наявних страхів,
поганого настрою та смутку, перетворити сум у радість, збільшити впевненість у
собі та своїх силах.
Другий цикл ігрової терапії складається із ігор, які допомагають дитині
позбутися агресивних проявів.
1. «Ігри вовків»
1- варіант гри. Всі діти перетворюються на волків. Діти шикуються у колону
один за одним. Перша дитина – це голова, остання – хвіст. Голова повинна
упіймати свій хвіст, а той в свою чергу повинен втекти від неї. Важливо, щоб
кожна дитина побула і в ролі голови, і в ролі хвоста.
2-й варіант: Молоді вовки тренуються дуже сильно дмухати (як у казці
«Троє поросят»), щоб здути хатинки маленьких поросят. З картону для праці
складається хатинка. Задача молодого вовка – дмухнути так, щоб розрушити дім.
Діти можуть об'єднати свої сили.
2. «Стійкий олов'яний солдатик»
Мета: навчання саморегуляції.
1-й варіант гри проводиться в індивідуальній формі.
Психолог: Коли ти сильно збуджен та не в силах зупинитись – встань на одну
ногу, а іншу зігни в коліні, руки опусти по швам. Ти - стійкий олов'яний солдатик
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на посту, ти з честтю несеш свою службу. Озирнись навкруги, подивись, що
відбувається, хто чим занят, кому потрібна допомога
2-й варіант гри проводиться з групою дітей (6-8 чоловік)
Коли одна дитина зображує солдатика, іншім дітям пропонує психолог
зобразити героів казки Андерсена «Стійкий олов'яний солдатик»: балерину, чорта
в табакерці та інших.
3. «Морський карнавал»
Мета: відреагування агресії завдяки танцювально-руховій терапії.
Психолог пропонує дітям побувати на святі морського царя. Всі діти
перетворюються у рибок, морських зірочок, русалочок, мушлі, краби, морських
коників. Під звуки повільної музики морські мешканці починають свій карнавал.
Морський цар (психолог) хвалить танцюристів.
Таким чином, ці ігри допомагають дитині злість, і поганий настрій не
спрямовувати на однолітків або у внутрішню сферу, а завдяки відреагуванню
перетворити їх у позитивну енергію.
Третій цикл ігрової терапії направлен на зниження високого рівня
тривожності дитини. Він складається з наступних ігор:
 «Розривання паперу»
 «Заховані проблеми»
 «Гра в малюнки» (Див. «Додаток 11»)
Цей цикл ігор дозволяє зняти внутрішню напругу дитини, знизити рівень
тривожності, підвищити позитивне ставлення до оточуючих.
Третій етап корекційної програми «В гармонії з собою» складається з
циклу занять, які направлені на оптимізацію стосунків з рідними та розвиток
чуйного ставлення до людей.
Цей етап складається з трьох занять:
 Заняття №1 «Життя – це щастя»
 Заняття №2 «Найдорожчі люди»
 Заняття №3 «Людина живе добром» (Див. «Додаток 12»)
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Таким

чином,

усвідомлення

створена

та удосконалення

психокорекційна
образу «Я»,

програма

направлена

світорозуміня,

на

оптимізацію

внутрішнього світу, покращення стосунків з дорослими. Ефективність цієї
програми

ми

можемо

усвідомити

тільки

після

того,

як

проведемо

експериментальну апробацію корекційної програми «В гармонії з собою».
Експериментальна апробація програми для дітей
Опишемо дані перевірки ефективності розробленої експериментальної
програми для дітей.
Після завершення корекційної роботи (за допомогою ігрової терапії) і в
контрольній, і в другій експериментальній групі була проведена повторна оцінка
рівня тривожності кожної дитини. Для того, щоб визначити, як змінився рівень
тривоги кожної дитини, ми порівняли показники дітей контрольної та
експериментальної груп до корекції і після неї (дивіться рисунок. 3.1).
70%
60%
50%
40%

До психотерапії

30%

Після психотерапії

20%
10%
0%
Експериментальна
група

Контрольна група

Рисунок 3.1. Зміна показників рівня тривожності за методикою Р.Темпл,
М.Дорки, Ф.Амен у дітей контрольної та експериментальної груп до і після
корекції за допомогою методу ігрової терапії.
По завершенню експериментальної апробації програми для дітей та
повторної діагностики рівня тривожності можна зробити наступні висновки:
1. У дітей експериментальної групи, що пройшли курс ігрової терапії,
рівень тривожності (сума високих та середніх показників) знизився з 66,6 до
40,18% (р < 0,05). В якісній характеристиці після корекції у дітей цієї підгрупи
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спостерігався середній та низький рівні тривоги, тоді як до корекції всі показники
дітей відповідали високому рівню.
2. На початку дослідження деякі діти почувалися невпевнено, розгублено, не
могли позитивно себе оцінювати. Ми вважаємо, щоб дитина була впевненішою у
собі, їй необхідно відчувати, що її люблять. З цією метою у нас були організовані
спортивно-оздоровчі заходи спільно з батьками, де діти і батьки були однією
командою.
3. Дуже важливим ми вважаємо упевненість дитини в своїх можливостях і в
тому, що вона подобається оточуючим і батькам. Ми організовували рухові ігри
- змагання, де кожному надавалася можливість самовиразитися; створювали
дітям такі умови, де складалася ситуація їх успіху. Діти перестали боятися
підходити до інших, впевненіше стали відповідати на питання. Вони більше стали
довіряти собі. Зростання самооцінки виразилося в тому, що діти стали впевненіші
в собі.
4. Далі ми досліджували здатності дітей до сприйняття іншої людини за
допомогою методики САТ, які на початку дослідження були достатньо низькі.
Після проведення циклу занять, які направлені на оптимізацію стосунків з
рідними та розвиток чуйного ставлення до людей - здатність до сприйняття іншої
людини покращилася, діти стали більш чуйними та уважними до проблем та
прохань однолітків та батьків. На заняттях діти обов'язково стикалися з тим, що
потрібно співчувати, співпереживати якому-небудь героєві. Крім того, на
кожному занятті ми обов'язково виявляли причину відсутності кого-небудь з
дітей. Якщо це нездужання дитини або хвороба батьків, ми обов'язково
виготовляли колективну листівку з

побажаннями дітей. Обов'язково

обговорювалися з дітьми почуття відсутньої дитини: що може відчувати
хворий сьогодні, що б ми йому сказали в утіху, якби він був поряд. Ці заняття та
колективна праця на радість одного з дітей дуже підвищує здатність дітей до
сприйняття відчуттів іншого. З бесід з дітьми ми могли дізнатися, що діти
відчувають в таких ситуаціях, і що вони хочуть почути. Наші спостереження
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доводилися до зведення батьків, що допомагало поліпшити дитячий-батьківські
відносини.
5. До кінця дослідження ми спостерігали зміни в даних параметрах. Це
виявилося в поведінці дітей. Діти стали більше проявляти інтересу до інших; у
різних ситуаціях більше проявляли співпереживання.
6. Найчастіше, соціальна невпевненість, що виникла на грунті домашньої
напруженості у стосунках батьків, у дошкільнят на рівні поведінкових реакцій
виявляється як некомунікабельність, соромливість, тривожність.
7. До кінця впровадження корекційної програми «В гармонії з собою»
показники змінилися в кращий бік, що виявилося в поведінці дітей. Дошкільники
проявили уміння домовлятися, об'єднуватися, встановлювати контакти. Діти
могли висловлювати власну думку, дискутувати. Ці навички діти могли
отримувати в ході ігор, підібраних нами і направлених на об'єднання дітей.
8. На початку апробації програми діти важко навчалися правилам ігор,
важко йшли на контакт не тільки з педагогом, але і іншими дітьми.Протилежна
картина спостерігалась наприкінці проведеня програми - діти не тільки вільно
грали, але вони могли імпровізувати, уміли спільно придумувати правила
нової гри.
9. Дуже важливим виявилась, за наслідками нашого дослідження, робота над
умінням самостверджуватися. На початку впровадження програми деякі діти були
затиснуті, неемоційні. Працюючи над тим, щоб діти могли самостверджуватися,
ми багато уваги приділили тому, щоб навчити поважати себе.
10. До того ж діти показали деякі зміни в поведінці удома і в дитячому саду,
а також і в міжособистісних відносинах з однолітками і дорослими. Вони стали
більш самостійними, активними, рішучими і менш боязливими. Хоча у них поки
відсутнє внутрішнє джерело оцінки і вони все ще орієнтовані на реакцію
оточуючих, тепер у цих дітей немає постійного очікування негативної оцінки їх
поведінки і результатів діяльності.
Корекційна робота психолога спрямована на корекційну роботу з батьками,
яку ми розглянемо в наступному розділі.
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3.2. Структура корекційної програми для батьків «Я та моя
дитина»
Для оптимізації стосунків з дітьми, виправлення стилів батьківського
спілкуваня ми розробили програму семінару-тренінгу «Я та моя дитина».
Мета семінару-тренінгу спрямована на зміну батьківських установок щодо
сприйняття дитини і оволодіння батьками адекватною моделлю взаємодії з
дошкільнятами, підвищення сензитивності до дитини, вироблення більш
адекватного уявлення про дитячі можливості і потреби.
Завдання тренінгу – навчити батьків:
1)

проявляти гнучкість, менш жорстко реагувати на оточуючу дійсність;

2)

ставити перед собою більш реальну мету, орієнтовану на позитивний

результат;
3)

бути здатним змінити свою поведінку при наявності напруженої

сімейної ситуації;
4)

приймати своїх дітей такими, які вони є;

5)

бути відкритими до того, що відбувається навколо них, і всередині;

6)

вміти змінити особистісні риси в конструктивному напрямі.

Семінар-тренінг проводився з батьками після того, як були виявлені
психологічні труднощі у вихованні дітей, зокрема:
 напружені стосунки з дітьми;
 труднощі у встановленні контакту;
 неузгодженість виховних позицій подружжя.
Групові зустрічи були розраховані на 32 години і складалися з чотирьох
циклів, направлених на розвиток основних компонентів виховної компетентності.
Як показав наш досвід, часові рамки можуть бути змінені залежно від
контингенту батьків, а тематика циклів визначатися, виходячи з актуальних
проблем того або іншого батьківського колективу.
Основні теми циклів такі:
1. Зміна, батьківських установок в сприйнятті своєї дитини.
2. Розуміння і прийняття батьками індивідуальності своєї дитини.
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3. Формування узгодженості виховних позицій подружжя.
4.Оволодіння навичками безконфліктної взаємодії сім'ї.
Кожний цикл включає декілька занять. Заняття ділиться на дві частини і має
свою певну тему, що надає їй форму закінченої події. Завдання підібрані і
розташовані таким чином, що в батьківській групі наростає довірливість і
ефективність спілкування. Проводиться семінар-тренінг у формі групових
консультацій, в основі яких лежить принцип клієнт-центрованого підходу.
Основні етапи циклу:
1. Узгодження мети і завдань.
2. Введення правил і принципів роботи в групі.
3. Знайомства з членами групи.
4. Робота над темою.
5. Підведення підсумків. Обговорення результатів.
На початку занять вводилися правила роботи в батьківській групі.
1.

Предмет дискусії - поведінка дітей і способи взаємодії з ними батьків.

2.

Всі члени групи мають право на вільну участь в дискусії.

3.

Ведучий групи не є абсолютним авторитетом, єдиним джерелом

інформації і думок, які повинні бути обов'язково прийняті всіма членами групи.
4.

Активність учасників.

5.

Тактовність висловлювань.

6.

Щирість у спілкуванні, конгруентність.

7.

Довірливий стиль спілкування.

8.

Спілкування за принципом «тут і тепер».

9.

Використання принципу «не нашкодь дитині».

10.

Оцінка конкретної поведінки дитини.

11.

Персоніфікація висловлювань.

12.

Право сказати «стоп».

Згідно Е. Ейдеміллеру - необхідно представити батькам по-перше,
інформацію про роль сім'ї в походженні нервово-психічних розладів у дітей. Подруге, можна зробити позитивне емоційне підкріплення самої спроби звернутися
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по допомогу до психолога: «Тільки дуже відповідальна людина, як Ви, могла
проявити ініціативу прийти в батьківську групу. Думається, що ця якість
допоможе Вам вплинути і на решту членів сім'ї». По-третє, можна апелювати до
почуття справедливості у «ініціатора» звертання. - «Ви з сином вголос
обговорюєте свої проблеми, а у інших членів сім'ї такої можливості немає» [101,
с.37].
Фокус консультативного процесу не фіксується жорстко на дитині, а вільно
переміщається з проблем дитини і дитячо-батьківських взаємин на проблеми
батьків.
Таким чином, головна роль психолога у процесі проведення тренінгу
полягає в організації адекватного орієнтування батьків в ході вирішення
поставлених проблемних ситуацій, яка знаходить вираз в зростанні батьківської
компетентності.
У семінарі-тренінгу «Я і моя дитина» перевага віддавалася таким методам
групової дискусії і рольовій грі в різних модифікаціях і поєднаннях.
В груповій дискусії батьки мали нагоду висловити свою думку по
обговорюваній проблемі. Тут вони формулювали свої думки, аргументували свою
позицію, сперечалися і критикували точку зору іншого, не переходячи на
«особистість» і не ображаючи своїх партнерів по спілкуванню в групі.
Для проведення рольової гри ведучий підбирав проблемну ситуацію,
актуальну для багатьох учасників групи. Кожному із батьків призначалася окрема
роль, який показував її у грі відповідно до своїх творчих можливостей, соціальних
установок, розуміння даної ролі. Після кожної гри проводилося обговорення.
Кожний з учасників ділився враженнями про те, як він себе відчував в тій або
іншій ролі, мотивував свої дії. Це дало можливість розвивати психологічну
спостережливість, навчитися пояснювати поведінку інших людей, дивитися на
ситуацію очима дитини або іншого дорослого.
Вправи дані по етапах розвитку процесу сімейної психотерапії, з'єднані по
темах і завданнях при переважній орієнтації занять на взаємодію в ситуації «тут і
тепер». Завдання та рольові ігри були запозичені нами з різних джерел, зокрема
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вправи по В. Сатир [83, с.29-30]. Ці вправи відповідають цілям та завданням
нашої кваліфікаційної роботи та надані в наступній тематиці:
1. Як провести відмінність між вашим партнером і його образом, створеним
вами?
2. Як дійти узгодження своїх почуттів і поділитися ними?
3.Завершення незакінчених справ.
4.Вплив положення в просторі на спілкування.
Широко

використовувалися

ігрові

прийоми:

розігрувалися

ситуації

взаємодії з дітьми в сім'ї, ситуації заохочення і покарання, відпрацьовувалися
деякі прийоми спілкування з дітьми.
У

батьківських

групах

широко

використовувалися

прийоми

психогімнастики і способи невербальної взаємодії. Разом з тим, ці прийоми в
батьківській групі переосмислювалися і використовувалися не тільки як способи
розширення емоційних і перцептивних сторін спілкування, але і як способи
взаємодії і міжособистісного сприйняття своїх дітей і дітей взагалі.
Групова робота будувалася з окремим учасником групи, але мали значення і
процеси, що створювалися при взаємодії сім'ї з сім'єю. Тут необхідно виходити з
розуміння пацієнта як пари, як сім'ї і використовувати властиве кожній сім'ї
відчуття

«Ми»,

враховуючи

динаміку

сімейної

спільності

і

сімейної

конкурентності в груповому процесі. Отже, докладніше розглянемо зміст
програми «Я і моя дитина».
3.2. Зміст програми для батьків «Я та моя дитина»
Заняття семінару-тренінгу проводились протягом 2-х місяців один раз на
тиждень. Програма розрахована на вісім зустрічей по дві години. Кожне заняття
складається з двох частин: теоретичної і практичної.
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Наведемо тематику занять семінару-тренінгу для батьків:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема заняття
«Я і моя дитина. Пошуки взаєморозуміння. Підтримка, як стратегія конструктивної
взаємодії»
«Типи сімейного виховання. Можливі порушення процессу виховання в сім'ї»
«Формування у дітей відповідальності. Рівні та складові відповідальності»
«Допомога батьків – якою вона повинна бути? Правила передачі відповідальності.
Проблеми помилок»
Як знайти шлях до безконфліктної дисціпліни. Правила про правила»
«Мотиви поганої поведінки.дітей. Причини стійкої неслухняності»
«Відчуття батьків та дітей. Правила виразу відчуття»
«Заохочення доброї поведінки. Якою повинна бути похвала?

Види заохочень»*(див. «Додаток 13»)
Спираючись на вимоги проведення тренінгу та критерії його ефективності
[71] ми виділили дві групи умов ефективності соціально-психологічного тренінгу
для батьків.
До першої групи ми віднесли необхідність набуття батьками конкретних
свідчень, знань про самих себе. Найефективніше це досягається:
• коли учасники тренінгу усвідомили, якими вони уявляються в очах інших
людей, які викликають почуття в інших, які мотиви, наміри приписують їм
оточуючі;
• коли учасники тренінгу навчилися адекватно оцінювати себе, розуміли
власні проблеми, реальні достоїнства, недоліки;
• коли учасники тренінгу навчилися будувати план свого самовиховання,
тих рис особистості, які забезпечують успішну взаємодію з оточуючими (тобто
будуть мати індивідуальну концепцію свого особистісного розвитку).
Друга група вимог пов’язана з загальним особистісним розвитком людини і
включає наступні компоненти:
• розвиток рефлексії як самоаналізу;
• розвиток вміння диференціювати і виражати свої почуття, усвідомлення
необхідності вольової регуляції власних емоційних станів;
• усвідомлення того, що відкриття власного "Я" можливе лише в контакті з
іншими людьми.
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Разом з тим, на результати психологічної практики позначаються
професійний досвід психолога, володіння ним інструментальними можливостями
процесуальної діагностики та її злиття з корекцією.
3.3.

Аналіз результатів дослідження

У цьому розділі ми опишемо власний досвід групової корекційної роботи з
батьками.
Знаходження ефективних стратегій взаємодії психолога з батьками, з нашої
точки зору, є результатом правильного розуміння і врахування психологом їх
вихідної позиції. Опишемо типові батьківські позиції, з якими ми зіткнулися в
нашій практиці, а також стратегії, які використовувались нами для встановлення
контакту з кожною з виділених категорій батьків для створення у них мотивації
на участь в корекційній роботі з дитиною.
Перший тип батьківського ставлення до дитини. Переважна більшість
батьків була гуманістично налаштована. Батьки як би знаходяться в стані
«злиття» з дитиною, що характеризується зниженням або повною відсутністю з їх
боку вимог до дитини, прагненням максимально полегшити їй будь-яку
діяльність, задовольнити всі потреби. Такі батьки часто відчувають страх за
дитину, пояснюючи це її слабким здоров'ям, вважають, що головне - щоб дитина
сама схотіла щось зробити, щоб їй стало цікаво. Далеко не завжди результати
подібного стилю батьківського виховання відразу виявляються так явно, проте в
більшості випадків для батьків з подібною установкою характерне потурання
дитини, у якої звичайно немає чіткого режиму дня, немає домашніх обов'язків, їй
часто надана свобода безсистемно витрачати час на гуляння, телевізор.
При оцінці батьками дитини звичайно відсутня строгість. У цього типу
батьків немає чітких уявлень про дальні перспективи розвитку дитини, але в
даний момент вони беруть на себе всю відповідальність за труднощі дитини, які
при повній несамостійності дитини безумовно виникають і з часом все більш
загострюються.
Цікаво відзначити, коли ми намагалися розкрити зв'язки характерних
особливостей дитини та її психологічних недорозвинень із стилем батьківського
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виховання і з відсутністю вимог з боку батьків, то часто виникав опір з боку
батьків. Проте у тому випадку, коли конфлікт в соціальній ситуації виявлявся
достатньо гострим, ми при взаємодії з такою категорією батьків використовували
наступну стратегію для залучення їх в корекційну роботу. При інтерпретації
стилю батьківського виховання замість критики неефективних установок батьків
описували приклади інших випадків з практики, в яких набагато більш різко і
явно виявлялися ті ж батьківські установки.
У процесі роботи з такими батьками слід враховувати, що не дивлячись на
їх формальну згоду, психологу дуже важко досягти того, щоб батьки почали
реально систематично вводити обмеження і вимоги до дитини. Великий відсоток
таких батьків прагне перекласти обмежувальні функції на інших членів сім'ї,
вихователів, психолога і т.д., а, якщо це не вдається, то часто вони просто
припиняють роботу.
Другий тип батьківського ставлення пов'язаний з гіперопікою дитини. В
цьому випадку батьки звичайно пов'язують з дитиною великі надії і очікування,
переоцінюючи її реальні можливості. При цьому часто вони прагнуть найбільш
ефективно використовувати всі доступні їм засоби для найбільшого просування
дитини і прискорення її розвитку. З цією метою вони прагнуть забезпечити їй
раннє навчання іноземним мовам, музиці. В результаті ними забезпечується
режим великого навантаження, а іноді і перевантаження для дитини, яка з нею не
справляється. Для цього типу батьків характерне недоброзичливе ставлення до
будь-якої недооцінки успіхів своїх дітей з боку оточуючих. Саме тому вони часто
встають в позицію конфронтації з вихователями, заявляючи на прийомі, що їх
дитину «недооцінили» або не «знайшли підходу».
Труднощі нашої взаємодії з батьками другого типу були пов'язані:
2) з відмовою знизити навантаження дитини;
3) змінити стиль взаємодії з нею.
Проте в більшості випадків в процесі роботи нам вдавалося послідовно
приходити до компромісних рішень, що поступово дещо вирівнювало ситуацію.
Таким чином, батьківська позиція є найважливішою умовою не тільки можливості
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організації корекційної роботи з дитиною, але і багато в чому визначає ступінь
ефективності її проведення.
Ефективність корекційної роботи психолога ми визначаємо як позитивну
динаміку у зміні усвідомлення батьками власних особистісних якостей, своєї
самооцінки, рівня домагань, усвідомлення значимості себе, тобто, коли людина
починає ставитися до себе як до суб'єкта власної життєдіяльності, що звичайно є
важливим чинником у побудові батьками своєї взаємодії з дітьми.
Таким чином, апробація корекційної програми передбачала, по-перше,
перевірку можливості включення спеціально організованого психологічного
навчання батьків, тобто виявлялась її практична доцільність і, по-друге,
оцінювалась її розвивальна ефективність. Перша з цих цілей реалізувалась
шляхом спостереження за батьками під час тренінгових занять,

проводились

бесіди з ними. Друга мета реалізовувалась за допомогою повторного тестування.
Про

ефективність

впровадження

виховний

процес

занять

соціально-

психологічного тренінгу, ми судили по зміні уявлення про власну особистість.
Як зазначалося, до корекційних занять були залучені батьки, які на першому
етапі дослідження виявили деструктивний стиль взаємодії з дітьми.
У таб. 3.1 ми представили дані, отримані нами при повторному тестуванні
по методиці О. Варги і В. Століна.
Таб. 3.1.Стилі батьківської взаємодії до і після корекційних занять у батьків
№

Досл.батьки Стиль батьківського ставлення (в балах) до і після корекційної роботи
«Прийняття- «Кооперація» «Симбіоз» «Авторитар. «Маленька
неприйняття»
гіперсоціал.» невдаха»
До
Після
До
Після До Після
До
Після До Після

7.

Б.Л.

12

18

3

3

3

6

6

4

4

0

8.

А.Г.

11

23

4

3

3

6

4

1

7

0

9.

Е.Л.

10

21

8

2

7

6

4

1

7

0

10. Е.Н.

4

18

1

6

0

5

6

0

6

0

12. Р.Н.

12

25

8

8

7

7

6

0

4

1

13. К.Н.

4

17

1

6

3

7

7

1

7

0

23. С.С.

11

24

8

8

3

6

4

2

7

0
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Як видно з таблиці, психокорекційні заняття досить вагомо вплинули на
перебудову батьківського ставлення до дитини. Усі негативні тенденції
(неприйняття дитини такою, якою вона є; відсутність віри в її можливості;
надмірний контроль за її поведінкою тощо), які спостерігалися до початку
психокорекційних занять змінилися.
Зокрема:
1. Особливо відчутних змін зазнав стиль «маленька невдаха», по якому
батьки на першому констатуючому етапі дослідження отримали найбільшу
кількість балів.
2. Усі батьки набрали високі і середні бали по шкалі «Кооперація». Це
свідчить про те, що батьки стали виявляти зацікавленість справами і планами
дитини, прагнути допомогти їй.
3. Батьки перестали сприймати свою дитину поганою, непристосованою,
невдахою, про що свідчить підвищення балів по шкалі «Прийняття-неприйняття».
4. Високі бали по цій шкалі «Симбіоз» свідчать, що батьки стали прагнути
до скорочення дистанції у стосунках із дитиною.
5. Зниження балів по шкалі «Авторитарна гіперсоціалізація», відображає
форму і напрям контролю за поведінкою дитини, свідчить про зникнення
авторитаризму.
Отримані кількісні та якісні показники в зміні ставлення батьків до дітей
дозволяють констатувати, що в ході установок, які відбувались в процесі
корекційної роботи, у батьків відбувся перегляд своєї позиції і своєї поведінки
щодо виховання дитини.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що корекційні заняття стали
ефективним методом у перебудові батьківських виховних установок та завдяки
тренінгу вдалося створити умови для переосмислення батьківських виховних
стратегій.
Цілі та завдання тренінгу виконані та досягнені.
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Висновки до третього розділу
У результаті експериментальної апробації Програми для дітей дошкільного
віку та батьків «В гармонії з собою» ми дійшли таких висновків:
1. Ефективність подолання наслідків і профілактики напруженості сімейної
ситуації залежить в значній мірі від організації роботи з сім'єю в цілому, а
не тільки з дитиною. Організовуючи роботу з сім'єю ми вирішуємо проблему
виникнення умов для напруженості в сім'ї; працюючи з дитиною, ми
вирішуємо проблеми вже наслідків цього напруження.
2. Особливу увагу необхідно приділяти поліпшенню мікроклімату сім'ї. З
цією метою вдало була організована спільна діяльність батьків, педагогів, дітей.
Саме спільна діяльність дітей і батьків збільшує взаємну довіру, збагачує
атмосферу сім'ї, дозволяє рости авторитету батьків у дітей і авторитету дітей у
батьків. Індивідуальна робота допомогла дітям підвищити свою значущість,
позитивно відноситися до власного "Я".
3.Основним завданням для психолога було — навчити батьків самостійно
конструювати власну поведінку при взаємодії з дитиною. Батьки повинні відчути,
що єдиного вірного способу вирішення тієї або іншої проблеми не існує.
4. Основним методом формування групи як цілого –– був інтеракційний
метод, коли акцент ставиться на дію механізму зворотнього зв'язку при загальній
емоційній підтримці, моделювання конфліктних ситуацій і вибір способів їх
вирішення.
5.Основним

змістом

спеціальних

тем

групових

обговорень

була

проблематика сімейного виховання і стосунків із дитиною. Особливої уваги
надавалося «історії виховання» батьків в сім'ях прабатьків.
6. Широко використовувалися ігрові прийоми: розігрувалися ситуації
взаємодії з дітьми в сім'ї, ситуації заохочення і покарання, відпрацьовувалися
деякі прийоми спілкування з дітьми. Нами була створена і апробована корекційна
програма групової роботи психолога з батьками, які виявили деструктивний стиль
взаємодії з дітьми.
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7. Апробація програми засвідчила, що психокорекційні заняття вплинули на
перебудову батьківського ставлення до дитини. Усі негативні тенденції, які
спостерігалися до початку психокорекційних занять змінилися.
8. Особливо відчутних змін зазнав стиль взаємодії «маленька невдаха», коли
батьки інфантилізують дитину, приписують їй особистісну і соціальну
неспроможність. Усі батьки стали виявляти зацікавленість справами і планами
дитини, прагнути допомогти їй. Батьки перестали сприймати свою дитину
поганою, непристосованою, невдахою, знизився авторитаризм.
Отримані кількісні та якісні показники в зміні ставлення батьків до дітей
дозволяють констатувати, що в ході тренінгу вдалося створити умови для
переосмислення батьківських виховних установок, для аналізу своєї позиції і
своєї поведінки з дитиною, створення умов для гармонійного розвитку дитини.
Як засвідчує наш власний досвід - наявність сімейної напруги, тобто
відсутність взаєморозуміння в сімейному колі, погано впливає на психічне
здоров'я кожного члена родини, особливо дитини. Поза увагою дитини не
проходять жодні непорозуміння та конфлікти між батьками; вони
травмують психіку дитини, можуть спричинити розлад її сну, появу страхів;
негативно впливають на формування характеру, життєвих позицій,
ставлення до людського оточення. Тож для нормального психічного
розвитку дитини необхідні позитивні, емоційно забарвлені стосунки між
батьками, адже саме у характері, стилі спілкування віддзеркалюється
психологічна атмосфера сім'ї.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Таким

чином,

представлене

теоретико-емпіричне

дослідження

реалізовувалося у трьох напрямках. Перший напрямок пов'язаний з визначенням
теоретичних засад роботи психолога з проблем оптимізації стосунків батьків з
дітьми дошкільного віку за умови сімейної напруги. Другий напрямок - на
емпіричне дослідження психологічних механізмів взаємин батьків із дітьми,
вивчення стилів виховання, та визначення експериментальної групи, що потребує
психологічної допомоги. В рамках третього напрямку визначався зміст, форми та
методи корекційної роботи психолога щодо оптимізації батьківських взаємин із
дітьми дошкільного віку та апробація Програм для дітей та батьків. На перетині
трьох напрямків зосередилася проблема нашого дослідження – специфіка
психологічної роботи психолога з дітьми дошкільного віку за умови сімейної
напруги, результати розробки якої дозволяють зробити такі висновки:
1. На підставі теоретико-емпіричного дослідження ми з’ясували, що в сім'ї,
де панує напруга, дитина отримує негативний досвід спілкування, який породжує
несприятливі умови для її психосоціального розвитку.
2. Напружене вороже середовище сім'ї негативно впливає на формування
психіки дитини. Дитина не вірить у можливість існування дружніх, ніжних
взаємовідносин між людьми, взаємної любові, підтримки та уваги між батьками.
Дитина передчасно розчаровується в людських взаєминах і не отримує
позитивного досвіду, необхідного для майбутнього життя.
3. Атмосфера в сім'ї, де панує напруга, позбавлена благополуччя, любові та
стабільності, які необхідні для повноцінного духовного і психічного розвитку
дитини. Зростає ризик нервово-психічних захворювань, безнаглядність та
безконтрольності поведінки дітей в таких сім’ях. Знижуються можливості дитини
до адаптації, зростає дефект морального порядку. Дитина не засвоює ряд
моральних, загальнолюдських норм. У дітей з конфліктних сімей формується
суперечливі почуття до своїх батьків, а іноді навіть вороже ставлення до них.
Дитина починає відчувати себе знехтуваною, не отримує емоційної підтримки
батьків, уваги, батьківського тепла, любові.
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4. Емпірично виявлений взаємозв'язок сімейної напруженості з проявами
неадекватної поведінки дітей (агресія, тривожність, наявність страхів та емоційної
неврівноваженості).
Встановлено, що для батьків, чия сімейна ситуація характеризується як
напружена, характерним є деструктивний виховний стиль: залежність, емоційна
нестійкість,

імпульсна,

підвищена

тривожність,

підвищена

практичність,

ригідність, песимістичність, ухилення від відповідальності.
Основні причини деструктивного батьківського ставлення до дітей
полягають у педагогічній і психологічній некомпетентності батьків; ригідності,
стереотипності виховання (батькам важко відмовитися від одного разу
прийнятого способу мислення чи дій).
5. Дані отримані емпіричними методами, необхідно враховувати при
розробці групових і індивідуальних програм, направлених на корекцію дитячобатьківських стосунків, а також при плануванні корекційних програм для батьків,
спрямованих на їх особистісне зростання.
6. Основною формою роботи психолога з сім'єю в умовах дитячого закладу
є застосування активних методів групової психологічної допомоги.
7. При роботі психолога щодо зниження сімейної напруги та покращення
взаємин з дітьми необхідно розробити комплекс рекомендацій для батьків, а
також провести психокорекційні заняття, завдання яких — навчити батьків
самостійно конструювати власну поведінку при взаємодії з дитиною.
8. Психокорекційну роботу необхідно проводити у трьох напрямках: робота
з батьками, робота з дітьми та робота з вихователями. Особливе місце при
побудові психокорекційної роботи необхідно відвести синхронній взаємодії
психолога і вихователя, формам взаємостосунків між учасниками взаємодії, які із
самого початку орієнтовані на створення сприятливих умов для розвитку
особистості як батьків, так і дитини.Тому психокорекційні заняття проходили з
батьками, дітьми та вихователями паралельно, і стали взаємозв'язаними
елементами єдиної системи корекційної роботи.
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9. У психокорекційній роботі психолога з дітьми щодо зниження рівня
тривожності, агресії та страхів доцільне застосування методів ігрової психотерапії
з використанням зображувальних навичок (малювання, конструювання, ліплення).
А також створення у груповій кімнаті дитячого закладу осередків емоційного
розвантаження.
Апробація Програми «В гармонії з собою» засвідчила, що методи ігрової
психотерапії позитивно вплинули на психологічне здоровя дітей дошкільного віку
(знизився рівень агресії та тривожності, покращилися стосунки з батьками).
Психокорекційні заняття семінару-тренінгу змінили батьківське ставлення до
дитини,

знизили

сімейну

напруженість.

Усі

негативні

тенденції,

які

спостерігалися на початку психокорекційних занять, змінилися на краще.
Отже, отримані нами результати підтверджують гіпотезу про те, що при
адекватній та цілеспрямованій психологічній допомозі батькам і дітям
дошкільного віку, які виховуються в ситуації сімейної напруги, можна значно
покращити умови психосоціального розвитку дитини в її родині.
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ДОДАТКИ

У зв’язку з тим, що дослідження проводилося в дитячому закладі, де
більшість батьків та дітей спілкуються російською мовою, деякий діагностичний
та стимульний матеріал використовувався на цій мові.
Перелік використаних додатків:
1.

Прективная методика диагностики тривожности (модификация

теста Р. Темпл, М. Дорки та Ф. Амен);
2.

Приклад протоколу обстеження тривожності за методикою

Р. Тэмпл, М. Дорки и В. Амен.
3.

Диагностика наличия страхов у детей дошкольного возраста.

4.

Протокол обработки проективной методики «Рисунок семьи».

5.

Методика САТ

6.

Анкета для родителей.

7.

Методика диагностики родительского отношения О.Я. Варги и

В.В. Столина.
8.

Методика

диагностики

тревожности

Ч.П. Спилбергера,

Ю.Л. Ханина.
9.

Приклад форм роботи психолога по підвищенню педагогічної

грамотності батьків.
10.

Прийоми корекції страхів у дітей дошкільного віку.

11.

Ігрові психокорекційні прийоми на відреагування тривожності.

12.

Психолого-педагогічні

заняття

для

покращення

дитино-

батьківських стосунків.
13.

Цикл занять семінару-тренінгу для батьків «Я та моя дитина».
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«Додаток 1»
Проективная методика диагностики тревожности
(модификация теста Р. Темпл, М. Дорки та Ф. Амен)

Рис. 1. Игра ребёнка с младшими детьми. Ребёнок в данной ситуации играет
с двумя малышами.

Рис. 2. Ребёнок и мать с младенцем. Ребёнок идёт рядом с матерью, которая
везет коляску с младенцем.
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Рис. 3. Объект агрессии. Ребёнок убегает от нападающего на него
сверстника.

Рис. 4. Одевание. Ребёнок сидит на стуле и надевает ботинки.

Рис. 5. Игра со старшими детьми. Ребёнок играет с двумя детьми, которые
старше его по возрасту.
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Рис. 6. Укладывание спать в одиночестве. Ребёнок идёт к своей кроватке, а
родители не замечают его и сидят в кресле спиной к нему.

Рис. 7. Умывание. Ребёнок умывается в ванной комнате.

Рис. 8. Выговор. Мать, подняв указательный палец, строго выговаривает
ребёнку за что-то.
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Рис. 9. Игнорирование. Отец играет с малышом, а более старший ребёнок
стоит в одиночестве.

Рис. 10. Агрессивное нападение. Сверстник отбирает игрушку у ребёнка.

Рис. 11. Собирание игрушек. Мать и ребёнок убирают игрушки.

112

Рис. 12. Изоляция. Двое сверстников убегают от ребёнка, оставляя его в
одиночестве.

Рис. 13. Ребёнок с родителями. Ребёнок стоит между матерью и отцом
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«Додаток 2»

Приклад протоколу обстеження тривожності за методикою
Р. Темпл, М. Дорки и Ф.Амен.

Ім'я: Артем Я., вік 4,7 років. Дата: 26.11.2020 р.
Малюнок

Вислів

Вибір
Веселе

Сумне

обличчя обличчя
1. Гра з молодшими

Йому набриднуло грати

+

дітьми
2. Дитина і мати з

Гуляє з мамою, люблю

немовлям

гуляти з мамою

3. Об'єкт агресії

Хочеться ударити його

+

+

+

стільцем. У нього сумне
обличчя
4. Одягання

Він піде гуляти. Треба

+

одягатися
5. Гра із старшими

Тому що у нього діти

+

дітьми
6. Укладання спати на

Я завжди беру спати

самоті

іграшку

7. Умивання

Тому що він умивається

8. Догана

Мама хоче піти від нього

9. Ігнорування

Тому що тут малюк

10. Агресивність

Тому що хтось відбирає
іграшку

+

+
+
+
+
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11. Збирання іграшок

Мама примушує його, а він

+

не хоче
12. Ізоляція

Вони не хочуть грати з ним

13. Дитина з батьками

Мама і тато гуляють з ним

+

14. Їжа на самоті

П'є молоко, і я люблю

+

пити молоко

+
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«Додаток 3»

Диагностика наличия страхов у детей
дошкольного возраста
Имя ребёнка______Маргарита К.__________________________________
Возраст_____4,5 года______________________________________________

№

Вопрос

Ответ ребёнка

«Скажи, пожалуйста, ты боишься или не боишься…»:
1.

Когда остаёшься один?

Нет

2.

Заболеть?

Нет

3.

Умереть?

Да

4.

Каких-то детей?

Нет, я люблю с ними играть

5.

Воспитателей?

Нет, они хорошие

6.

Наказания?

Да.

7.

Бабу-Ягу, Бармалея,

Нет, это же в сказках только бывает.

Кащея, Змея Горыныча?
8.

Страшных снов?

Да

9.

Темноты?

Да

10.

Волка, медведя, собак,

Нет

пауков, змей?
11.

Машин, поездов,

Нет

самолётов?
12.

Бури, грозы, урагана,

Да, когда сильная гроза и молния

наводнения?
13.

Когда очень высоко?

Нет

14.

В маленькой тесной

Нет
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комнате, туалете?
15.

Воды?

Нет, я люблю плавать

16.

Огня, пожара?

Да

17.

Войны?

Да

18.

Врачей?

Нет

19

Крови?

Нет

20

Уколов?

Да, прививок

21.

Боли?

Да

22.

Неожиданных, резких

Нет

звуков (когда внезапно
что-то упадёт)?
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«Додаток 4»

Протокол обработки методики «Рисунок семьи»
Имя ребёнка______________________________________________________
Возраст____________________________________________________________________
_

Состав семьи_____________________________________________________
Отметки о
№

Выделяемые признаки

1.

Общий размер рисунка, его площадь

2.

Количество членов семьи

3.

Соответствующие размеры членов семьи
Ребёнок
Мать
Отец
Сестра
Брат
Дедушка
Бабушка

4.

Расстояние между членами семьи
Наличие каких-либо предметов между ними

5.

Последовательность изображения членов семьи

6.

Наличие связи между членами семьи
Наличие изолированных членов семьи

7.

Качество изображения (схематич.,реалистич. и т.д.)

8.

Расположение на листе (вверху, внизу, размер)

налич.призн.
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9.

Качество линий
Наличие штриховки
Нажим
Детализация
Количество стираний
Наличие пауз (более 15 сек.)

10. Наличие ярко выраженных признаков
11. Степень проявления положительных эмоций
(по 5-ти бальной системе)
12. Степень проявления отрицательных эмоций

Беседа с ребёнком после выполнения рисунка своей
семьи:
1.

Скажи,

кто

тут

нарисован?_______________________________________
_________________________________________________________________
_
2.

Где

они

находятся?_______________________________________________
_________________________________________________________________
_
3.

Что

они

делают?_________________________________________________
_________________________________________________________________
_
4.

Им

весело

Почему?___________________________________

или

скучно?
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_________________________________________________________________
_
5.

Кто

из

нарисованных

людей

самый

счастливый?

Почему?___________
_________________________________________________________________
_
6.

Кто

из

них

самый

несчастный?

Почему?

___________________________
_________________________________________________________________
_
7. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты взял с
собой?________________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Представь, что твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и
должен остаться дома. Кто он?______________________________________
9. Ты строишь из конструктора дом (рисуешь), и у тебя не получается.
Кого ты позовёшь на помощь?______________________________________
10. Родители купили билеты в цирк, но на всех не хватило, один должен
остаться дома, кто он?______________________________________________
11. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты
хотел там жить?___________________________________________________
_________________________________________________________________
_
12. Ты получил в подарок интересную игру. Вся семья села играть, но
вас одним человеком больше. Кто не будет играть?____________________
_________________________________________________________________
_
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«Додаток 5»
Методика САТ
(Тест детской апперцепции)
Картинка 2 («Медведи, перетягивающие канат»).

Один медведь, тянущий канат в одну сторону в то время, как другой
медведь с медвежонком тянут в другую сторону.
Интересно наблюдать идентифицирует ли себя ребенок с фигурой, которая
сотрудничает, с отцом или матерью. Это может выглядеть как серьезная
борьба, сопровождающаяся страхом или агрессией, которая завершает
собственную агрессию или автономию ребенка. Более мягко эта картина
может казаться игрой (в перетягивание каната, например). Например, сам
канат может быть источником рассмотрения - канат порвался — это является
источником последующей опасности
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Картинка 3 («Лев с трубкой »).

Лев с трубкой и тростью, сидящий в кресле, в нижнем правом углу
маленькая мышь появляется в норе.
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Картина 7 («Разъяренный тигр и обезьяна»).

Тигр с обнаженными клыками и когтями, прыгающий на обезьяну, которая
также прыгает в воздух.
Здесь демонстрируются страхи, избегание агрессии и способы борьбы с
ними. Часто становится очевидной степень напряжения ребенка. (Это может
быть настолько сильным, что ведет к отвержению картины, или могут быть
такие защитные реакции, как превращение в безобидный рассказ. Обезьяна
может даже перехитрить тигра. Хвосты животных легко могут быть вызвать
рассказы, ведущие к проецированию страха.
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Картина 9 («Зайчонок в темной комнате»).

Темная комната просматривается из освещенной комнаты через
открытую дверь. В темноте - зайчонок, сидящий в детской кровати,
смотрящий в дверь.
Тема страха темноты, одиночества, страха быть брошенными
родителями, удовлетворяют наше любопытство посредством того, что может
быть в следующей комнате или общего ответа на картину.
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Картина 10 («Щенок на лапах взрослой собаки»).

Щенок, лежащий на лапах взрослой собаки, обе фигуры с минимумом
выразительных черт, фигуры расположены на переднем плане в ванной
комнате.
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Додаток 6»
Анкета для родителей.

Уважаемые родители!
С целью предоставления Вам квалифицированной помощи в
вопросах воспитания ваших детей, просим Вас откровенно
ответить на следующие вопросы:
1. Ваш сын (дочка) с удовольствием идёт в детский сад? (необходимое
подчеркнуть)
а) да;
б) возможно, да;
в) возможно, нет;
г) нет.
д) трудно сказать.
2. Если Вы выбрали ответы а или б,

то что

по-вашему интересует

Вашего ребёнка в детском саду? (необходимое подчеркните или допишите)
а) возможность общаться с другими детьми;
б) хорошие отношения с воспитателями;
в) большое количество интересных занятий, игрушек;
г)дополните вариантом твета________________________________________
_________________________________________________________________
_
3. Если Вы на первый вопрос выбрали ответы в, г или д, то почему?
(необходимое подчеркните или допишите):
а) ваш ребёнок трудно переносит разлуку с мамой;
б) у него не складываются отношения с другими детьми;
в) у него не складываются отношения с воспитателями;
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г) дополните вариантом ответа ______________________________________
_________________________________________________________________
4. Довольны ли Вы своими взаимоотношениями с ребёнком? (необходимое
подчеркните)
а) да;
б) возможно, да;
в) возможно, нет;
г) нет.
д) трудно сказать.
5. Если Вы на предыдущий вопрос ответили а или б, то что по-вашему
этому способствует? (необходимое подчеркните или допишите)
а) ваш ребёнок проявляет послушание;
б) вы правильно общаетесь с ребёнком;
в) вы покупаете различные игрушки, подарки;
г) вы проводите со своим ребёнком достаточно много времени.
д)

дополните

вариантом

ответа________________

______________________________________________________________________
6. Считаете ли Вы, что ваши отношения с ребёнком положительно влияют
на него? (необходимое подчеркните)
а) да;
б) возможно, да;
в) возможно, нет;
г) нет.
д) трудно сказать.
7. Если Вы выбрали ответы а или б, то что в поведении вашего ребёнка
свидетельствует об этом? (необходимое подчеркните или допишите)
а) ребёнок послушный;
б) ребёнок помогает Вам по хозяйству;
в) ребёнок аккуратный, поддерживает порядок в своих игрушках;
г) ребёнок хорошо общается с другими детьми;
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д) ребёнок хорошо развит;
е)

дополните

вариантом

ответа__________________

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. За что Вы хвалите ребёнка? (необходимое подчеркните или допишите)
а) за послушание;
б) за помощь вам;
в) за аккуратность;
г) за хорошее отношение к другим детям;
д) за успехи в обучении;
е)

дополните

вариантом

ответа________________________________________
_________________________________________________________________
_
9. За что Вы наказываете своего ребёнка? (необходимое подчеркните или
допишите)
а) за непослушание;
б) за то, что он Вас обманывает;
в) за то, что пачкает одежду; ломает игрушки;
г) за плохое поведение с другими детьми (обижает, дерётся);
д) за то, что обманывает других детей;
е)

дополните

вариантом

ответа_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Как Вы наказываете своего ребёнка? (необходимое подчеркните или
допишите)
а) лишаете сладостей;
б) лишаете прогулки;
в) не разрешаете смотреть телевизор;
г) не разговариваете с ним, лишаете его общения с вами;
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д) физически;
е) дополните вариантом ответа______________________________________
_________________________________________________________________
11. Объясняете ли Вы своему ребёнку, за что вы его наказываете? (необходимое
подчеркните)
а) да;
б) возможно, да;
в) возможно, нет;
г) нет.
д) трудно сказать.
12. Как ребёнок реагирует на Ваши наказания? (необходимое подчеркните
или допишите)
а) обижается;
б) сначала обижается, а потом ведёт себя, как и раньше;
в) замыкается в себе;
г) ведёт себя так, как ничего и не было;
д) дополните вариантом ответа_______________________________________
_________________________________________________________________
13. Возникают ли у Вас конфликты с ребёнком? (необходимое
подчеркните)
а) да;
б) возможно, да;
в) возможно, нет;
г) нет.
д) трудно сказать.
14. Если Вы ответили на предыдущий вопрос положительно, то что, повашему, является причиной конфликтов? (дайте несколько вариантов ответа)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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15. Как Вы решаете эти конфликты? (дайте несколько вариантов ответа)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
16. Какую психологическую помощь Вы бы хотели получить для
улучшения отношений с вашим ребёнком?_____________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Благодарим за Ваши откровенные ответы!
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«Додаток 7»

Методика диагностики родительского отношения А.Я.Варга и
В.В.Столин

Уважаемые родители!
Прочтите каждое утверждение, данное ниже, и оцените его, поставив
рядом знаки:
«+» - если вы согласны с утверждением;
«-» - если не согласны.
1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок.
3. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от
нормы.
4. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных
проблем, если они его травмируют.
5. Я испытываю к ребенку чувство симпатии.
6. Я уважаю своего ребенка.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто мне неприятен.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит
ему пользу.
11. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые заслуживают
осуждения.
15. Для своего возраста мой ребёнок немножко не зрелый.
16. Мой ребенок специально ведет себя плохо, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя все самое плохое.
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18. При всем старании моего ребенка трудно научить хорошим манерам.
19. Ребенка с детства следует держать в жестких рамках, только тогда из
него вырастет хороший человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.
22. К моему ребенку постоянно «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успехов в жизни.
24. Когда в компании говорят о детях, мне становится стыдно, что мой
ребенок не такой умный и способный, как другие дети.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, то они кажутся мне
взрослее и по поведению, и по суждениям.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком свое свободное время.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок взрослеет, и с нежностью
вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким.
29. Я часто ловлю себя на том, что с неприязнью и враждебно отношусь к
ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не
удалось в жизни.
31. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами
приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы и пожелания моего ребенка.
33. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. Я часто признаю, что в своих требованиях и претензиях ребенок посвоему прав.
36. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю дружеские чувства по отношению к ребенку.
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39. Основная причина капризов моего ребенка — это эгоизм, лень и
упрямство.
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.
41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное, беззаботное детство.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.
43. Я разделяю увлечения моего ребенка.
44. Мой ребенок кого угодно может вывести из себя.
45. Огорчения моего ребенка мне всегда близки и понятны.
46. Мой ребенок часто меня раздражает.
47. Воспитание ребенка — это сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Мне близки интересы моего ребенка, я их разделяю.
54. Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, и если он
это делает, то обязательно получается не так, как нужно.
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58. Я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
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Протокол обследования тревожности детей
дошкольного возраста
Имя ребёнка______________________________________________________
Возраст____________________________________________________________________
_

№

Ситуация

1.

4.
5.

Игра с младшими детьми (ребёнок
играет с двумя малышами)
Ребёнок и мать с младенцем в
коляске
Объект агрессии (ребёнок убегает от
нападающего на него сверстника)
Одевание (ребёнок одевает обувь)
Игра со старшими детьми

6.
7.

Укладывание спать в одиночестве
Умывание

8.

Выговор
(мама,
подняв
указательный
палец,
строго
выговаривает реб.)
Игнорирование (Отец играет с
малышом,
ребёнок
стоит
в
одиночку)
Агрессивное нападение (сверстник
отбирает у ребёнка игрушку)
Собирание игрушек

2.
3.

9.

10.
11.

13.

Изоляция
(двое
убегают от ребёнка)
Ребёнок с родителями

14.

Еда в одиночестве

12.

Комментарий

сверстников

Выбор
Весёлое Грустн.
лицо
лицо
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Додаток 9
Приклад форм роботи психолога по підвищенню педагогічної
грамотності батьків.
Батьківські збори:
Мета:
1) ознайомлення з формами, функціями спілкування;
2) поглиблення знань батьків про психолого-педагогічні основи спілкування
дітей старшого дошкільного віку з однолітками.
План:
1. Лекція «Значення спілкування в розвитку особистості дошкільника».
2.Міні - твір «Я як батько», «Портрет моєї дитини», знайомство з
розповідями дітей про батьків.
3. Знайомство з «Щоденником подій життя дитини».
Консультація для батьків:
Мета:
1) вивчення різних стилів спілкування батьків з дітьми;
2)

удосконалення прийомів роботи з дітьми по формуванню умінь

спілкування.
План:
1. Знайомство з особистісно-орієнтованою моделлю взаємодії дорослих з
дітьми.
2. Знайомство з іграми, які сприяють становленню у дітей спілкування з
однолітками.
3. Правила, що розкривають особливості поведінки батьків по відношенню
до власних дітей в процесі спілкування.
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Круглий стіл для батьків.
Мета:
1) удосконалення комунікативних умінь батьків;
2) розвиток навичок сприйняття і розуміння себе і інших в процесі
спілкування.
План:
1.Уроки психотренингу (вправи, що допомагають правильно

зрозуміти

значення зорового контакту і пози в спілкуванні).
2. Ігри - релаксації (мета - уміти знімати напругу і позбавлятися від
негативних емоцій).
3. Правила, що розкривають особливості поведінки батьків по відношенню
до родичів в сім'ї і колег по роботі в процесі спілкування.

Додаток 10
Прийоми корекції страхів у дітей 4-6 років
«Малювання страху». Графічне зображення страхів вимагає вольових
зусиль і знімає тривожне очікування їх реалізації. У процесі малювання
відбувається «пожвавлення» страху, але разом з тим і усвідомлення умовного
характеру його зображення.
Дитині можна запропонувати намалювати на альбомному аркуші паперу
свій страх. По ходу малювання задаються питання, які спонукають її розвивати
сюжет малюнка, збагачувати палітру використовуваних колірних тонів. Якщо
питання не допомагають досягти цього результату, то даються прямі вказівки:
«Давай поряд з будинком намалюємо хлопчика, який вийшов погуляти», «Давай
зробимо одяг яскравим, різнобарвним» і т. д. Завдання полягає в якомога більш
деталізованому розгортанні сюжету, підвищенні і яскравості кольору, виразності
колірних поєднань, використанні широкої різноманітності колірних тонів. Дитину
потрібно розпитати про те, що вона намалювала, таким чином познайомившись зі
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своїм страхом (дізнатись його слабкі і сильні сторони). Вкінці запитати: «А що
тепер хочеш з ним зробити?»
За допомогою малювання вдається усунути страхи, породжені уявою, тобто
те, що ніколи не відбувалося, але може відбутися в уяві дитини.
«Будинок страху». Дитині пропонуюсь трорити будинок страху, для цього
беруть декілька коробок різного розміру і говорять: «Змайструй будинок для
страху і замкни його в ньому». Можна організувати бесіду загалом про цей страх;
чи існують шляхи виходу з будиночку; за яких умов…
Малюємо «веселку сили».
На альбомному аркуші паперу дитині пропонується намалювати веселку за
допомогою пластиліну. Спочатку слід підготувати з різних шматків пластиліну
кольорові кульки. Потім потрібно запропонувати дитині розмазати кульки
пластиліну по аркушу паперу, повторюючи вголос: «Я сильний», «Я сміливий».
Можна сказати дитині, що коли їй знадобиться сила і захист, вона може згадати
цю веселку.
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Додаток 11
Ігрові психокорекційні прийоми на відреагування тривожності
1. «Розривання паперу»
Дана гра сприяє зниженню напруги, дає дитині можливість виразити
емоції і понизити стан тривоги у дітей.
Для роботи необхідно мати старі газети або будь-який інший непотрібний
папір. На початку гри психолог може, не пояснюючи правил, просто
запропонувати дитині рвати папір. Потім він сам бере газету і починає її рвати і
кидати шматочки в центр кімнати, кажучи при цьому дитині, що розмір
шматочків не важливий. Якщо дитина не підключається відразу до роботи, її не
можна примушувати. Психолог може встати спиною до дитини, вдаючи, що не
помічає її. Як правило, діти включаються в гру. Коли купа в центрі кімнати стає
великою, психолог пропонує дитині пограти з шматочками і починає енергійно
підкидати їх вгору, розкидати по кімнаті. Можна також робити купки і стрибати
на них, обсипати шматочками один одного або підкидати шматочки жменями
вгору.
До цієї гри можна підключати батьків або вихователів – особливо якщо
вони є джерелом підвищення рівня тривожності у дитини.
2. «Заховані проблеми»
Більшість тривожних дітей схильні тримати в собі тривожні переживання.
Ця гра дозволить дитині проявити свої відчуття, понизити рівень тривожності.
Для проведення гри знадобляться порожня місткість з кришкою (скринька,
коробка), фломастери, папір. Психолог проробляє в кришці отвір, щоб туди
можна було просунути невеликий лист паперу. Потім він пропонує дитині
намалювати, що або хто її турбує (лякає), розказати про це, а потім кинути в
«поштовий ящик», тобто заховати проблему. Якщо у дитини недостатньо
розвинуті образотворчі навики або він відмовляється малювати, можна
запропонувати їй розказати про свою проблему, потім дути на чистий листочок
(«вкласти» в нього проблему) і «заховати» її в «поштовому ящику».
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Після заняття можна запитати дитину, що він хоче зробити з вмістом
ящика. Якщо дитина утрудняє з відповіддю психологу потрібно запропонувати
різні варіанти: викинути, порвати, зім'яти, спалити і т.д.
3. «Гра в малюнки»
Ця гра дозволяє понизити у дитини рівень тривоги для підвищення
ефективності подальшої роботи.
На початку проведення гри психолог починає малювати і одночасно
коментувати. Із словами: «Намалюємо будиночок», – він малює квадрат, а в
ньому два квадратики трохи менше (вікна) і прямокутник посередині (двері). «Це
– звичайний будиночок, з двома вікнами, дахом і трубами» (трикутник – дах, два
прямокутники – труби).
«В цьому будиночку жив хлопчик (дівчинка)». Далі психолог звертається
до дитини: «Як звали цього хлопчика (дівчинку)?» Якщо дитина не відповідає,
психолог говорить сам і звертається до дитини, щоб та підтвердила. Для прикладу
було взято розповідь про Сашка.
«Сашко жив в будинку з своїми батьками. Одного разу вони купили йому
щеня». Психолог звертається до дитини: Як же Сашко назвав щеня?» Дитина
може запропонувати яке-небудь прізвисько. Якщо він цього не робить, психолог
сам її пропонує. «Назвемо її Рексом. Одного разу Сашко повернувся з садка і не
знайшов будинку Рекса. Він вийшов на вулицю пошукати собаку». Психолог
проводить пряму лінію від дверей вниз.
Потім він звертається до дитини: «Як ти думаєш, знайшов Сашко там свою
собачку?» Якщо дитина відповідає «ні» або мовчить, психолог продовжує
розповідь. Якщо дитина відповідає «так», психолог говорить: «Підійшовши до
собачки, Сашко побачив, що вона тільки схожа на Рекса, але це не Рекс». Потім
продовжує розповідь: «Сашко став далі шукати Рекса». Психолог проводить
декілька ліній до тих пір, поки не вийде щось схоже на чотири лапи, і тоді
говорить: «Сашко пригадав, що Рекс любить гуляти в парку і пішов туди». При
цьому потрібно провести лінію трохи вгору, а потім убік, щоб було схоже на
хвіст. «Сашко ходив по парку (завита на хвості), але так і не знайшов Рекса. І тоді
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він пішов додому». Тут можна запитати, який настрій був у Сашка, як швидко він
йшов додому, що робив по дорозі. Потім психолог проводить горизонтальну
лінію вліво і сполучає парк (хвіст) і будинок (голова собаки). У результаті
повинен вийти малюнок, схожий на собаку. Потім психолог питає: «Що
трапилося з нашим малюнком?» Якщо дитина відповідає, психолог зав'язує з ним
розмову. Якщо вона мовчить, то психологу самому потрібно сказати, що малюнок
перетворився на собачку. Потім можна запропонувати дитині малювати самому.
«Гра в малюнок» дозволяє дитині понизити рівень тривожності і дає
можливість встановити позитивні взаємостосунки дитини з психологом.
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Додаток 12
Психолого-педагогічні заняття для покращення дитино-батьківських
стосунків
Заняття №1 «Життя – це щастя»
Мета: розкрити дивовижну красу та щастя людського життя. Допомогти
відчути радість від того, що ми живемо, вдячність тим, хто подарував життя.
Актуалізувати почуття любоваі до батьків та близьких людей.
План заняття:
1.Спостереження предметів, об’єктів довкілля. Проблемні ситуації:
«Лялька – хто вона?», «Квітка і людина: що в них спільного?» (аналіз схожості та
відмінностей між людиною та об’єктами навколишнього середовища)
2.Бесіда на тему: «Що означає жити?», «Хто дарує нам життя?»
3.

Психотерапевтична гра «Фотоальбом». Дана гра дозволяє з'ясувати

відчуття з приводу певних подій і значущих для людей, а також допомагає дитині
виразити свої відчуття. Для проведення гри необхідно попросити батьків, щоб
вони підібрали і принесли сімейні фотографії, на яких достатньо чітко б були
зображені близькі родичі дитини і, по можливості, життєві ситуації, різні сторони
життя дитини, що відображають. Також знадобляться ножиці, клей, фломастери,
папір, скотч.
Принесені фотографії розкладаються на підлозі, щоб їх можна було добре
бачити. Потім психотерапевт задає дитині питання, що стосуються зображених на
фотографіях людей. Після чого виявляються фотографії, які дитині чого-небудь
не подобаються. Психолог розпитує дитину, що саме на них їй не подобається, і
просить зробити так, як їй б сподобалося: розмальовувати фотографії, вирізувати
тих людей, які їй не подобаються, приклеїти тих, які подобаються. Якщо дитина
не володіє достатніми технічними навиками, психолог може допомогти їй в зміні
фотографій. Змінені фотографії складаються в окремий «фотоальбом».
Підсумок заняття: Життя – це велике щастя. Спасибі тим, хто дав його
нам!
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Заняття №2 «Найдорожчі люди»
Мета: прищеплювати почуття вдячності за життя. Розкривати значення
почуттів любові дітей до батьків, батьків до дітей. Учити дітей бути уважними,
допомагати, завжди виявляти співчуття.
План заняття:
1.Бесіда «Мама і тато – найдорожчі в світі люди»
2. Ігрові вправи «ласкавий дотик», «добрий погляд матусі», «думка про
дорогу людину».
3.Бесіда «Що можна подарувати рідній людині?» (усмішку, поцілунок,
ласкаве слово – способи прояву любові до рідних людей).
4. Гра «Чарівні слова».
5. Психотерапевтична

гра «Відчуття». Основна мета гри – допомогти

дитині у виразі відчуттів і навчання співвідношенню емоційних станів з їх
малюнковими зображеннями.
Для

проведення

гри

психологу

необхідно

підготувати

кубики

з

намальованими на них обличчями, що зображають різні відчуття (радість, злість,
печаль, веселощі, образа і ін.).
На першому етапі психолог знайомить дитину із зображеннями, називаючи
відчуття. Потім він просить дитину показувати їй кубик і називати, яке відчуття
на ньому намальовано. При цьому зовсім не обов'язково, щоб дитина називала
саме те відчуття, яке було первинне закріплено за зображенням.
На наступному етапі психолог пропонує дитині побудувати башту або
будинок з кубиків, в якій живе його родина. При цьому дитині необхідно брати
будь-який кубик, називати відчуття, яке на ньому зображене, а потім
використовувати її для споруди.
Підсумок заняття: Ми для мамусі й татуся – найбільша радість у житті.
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Заняття №3 «Людина живе добром»
Мета: дати дітям уявлення про добро, розвивати прагнення дітей робити
добрі вчинки, не допускати в серце погані почуття. Виховувати доброзичливість,
готовність прийти на допомогу.
План заняття:
1.Гра «Подорож у Царство Доброти»
2.Ігрові вправи-перевтілювання у тепле сонечко, весняний дощик, лагідний
вітерець, добре серце, ласкаву посмішку.
3. Психотерапевтична гра

«Світ відчуттів». Дана гра дозволяє дитині

відчути безпечну дистанцію, необхідну для словесного опису своїх переживань.
Залучення в гру сприяє зняттю психологічних захистів і в умовному ігровому
контексті робить можливим словесний опис дитиною своїх переживань. Крім
того, гра дозволяє дитині відреагувати свої відчуття, які він усвідомлює, але- не
може висловити.
В ході гри психолог розташовується на рівні дитини: або за столом, або на
підлозі. У нього є 8 листів паперу розміром 10x15 см, а також маркер і стаканчик з
фішками. Це можуть бути кришки від пляшок, кружечки, або гральні фішки.
На початку гри дитини просять перерахувати всі знайомі відчуття. При
цьому психолог за допомогою малюнків на

папері схематично передає це

відчуття (наприклад, радість – усмішка, смуток – сльоза і т. Д.). Психолог прагне
перш за все з'ясувати ті відчуття, які пов'язані з наявним порушенням у дитини.
При утрудненні словесного виразу відчуття психолог може підказати дитині
варіанти. Після того, як всі 8 аркушів заповнено, психолог розташовує їх перед
дитиною. Потім психолог розказує яку-небудь історію, при цьому він кладе
фішки на ті картинки, які відповідають її відчуттям.
4.Бесіда «Добрі почуття». Із перелічених різноманітних почуттів вибрати
«добрі».
Підсумок заняття: Доброта людину зігріває, робить потрібною іншим
людям. Даруй людям гарний настрій – і гарний настрій буде у тебе.
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Додаток 13
Цикл занять семінару-тренінгу для батьків
«Я та моя дитина»
Занятття №1
«Я і моя дитина – пошуки взаєморозуміння. Підтримка, як стратегія
конструктивної взаємодії»
Мета: створення емоційного настрою на спільну роботу, атмосфери
взаємного довір'я; вибір підтримки, як стратегії поведінки, що формує у дитини
пошану до себе.
Теоретична частина.
Психологічне значення підтримки іншої людини полягає в тому, щоб,
спілкуючись з нею, давати їй зрозуміти, що ви бачите в неї позитивні сторони
його особи, на які вона може спертися при помилках і невдачах. Оволодіти
навичкою підтримки — це навчитися бачити сильні сторони особистості дитини і
говорити їй про це.
Щоб освоїти навичку підтримки, батьки повинні знати про такий принцип
спілкування — безумовному прийнятті дитини. Це значить любити її не за те, що
вона красивий, розумний, відмінник, помічник, а просто так, просто за те, що вона
є!
Завдання для батьків: Закрийте на хвилину очі і уявіть, що ви зустрічаєте
свого кращого друга (або подругу). Як ви показуєте йому, що раді, що він вам
дорогий, близький? Тепер уявіть, що це ваша власна дитина: ось вона підходить
до вас і ви показуєте, що раді її бачити.

Ми допоможемо нашим дітям

спілкуватися з нами, якщо наше ставлення до них включатиме:


прийняття;



увагу;



визнання (пошану);



схвалення;



теплі відчуття.
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Моделюючи своє ставлення до дітей відповідно до вказаних принципів, ми
навчили їх встановлювати добрі стосунки з ровесниками і іншими людьми та дали
батькам декілька рекомендацій:
1) Визнання дуже потрібне людині. Покажіть своїй дитині, що ви її
поважаєте. Допомагають тільки сказані вголос компліменти, а не те, що ви маєте
на увазі, але не говорите.
2) Використовуйте принцип «тут і зараз: визнання повинне виражатися в
теперішньому часі і описувати події справжнього моменту. Приклади помилкових
висловлювань: «Так чому ти раніше так не прибирав в своїй кімнаті?» або: «Я
сподіваюся, ти тепер завжди так само прибиратимеш, як сьогодні!»
3) Особливо я хочу наголосити про необхіднсть теплої емоційної
атмосфери у вашому домі. Її головна умова — доброзичливий тон спілкування.
Крім того, потрібно мати запас великих і маленьких свят. Придумайте декілька
занять, сімейних справ, традицій, які створюватимуть атмосферу радості. Зробіть
деякі з цих занять або справ регулярн, щоб дитина чекала їх і знала, що вони
обов'язково наступлять, якщо вона не зробить чогось поганого. Відміняйте їх
тільки в тому випадку, якщо вона відчутно порушить дисципліну і ви насправді
засмучені. Проте не загрожуйте відміною радісних справ по дрібницях.
4) Зона радості — це «золота фундація» вашого життя з дитиною.
Можливо, у вас вже давно існує ця зона радості, є якісь традиції, негласні
правила.
Практична частина
1. Кожний по колу продовжує фразу: «Зона радості в моїй сім'ї — це...»
Після цього відбувається обмін думками. Психолог підводить учасників до
висновку, що зона радості — це запорука безконфліктної дисципліни в сім'ї.
2. Розігрування проблемних ситуацій, в яких доречно застосування
навичок підтримки з боку батьків:


образив молодшу сестру (брата);



не схотів заходити в кабінет лікаря;



боїться заходити в темну кімнату;
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Після розігрування (або обговорення) проблемних ситуацій аналізується,
який саме вид підтримки був наданий в кожному випадку. Таким чином,
підтримка може бути різною — з одного боку, це уміння миттєво реагувати на
актуальне утруднення у дитини, з іншого — уміння створювати підтримуючу,
доброзичливу атмосферу в сім'ї.
На закінчення бажано отримати зворотний зв'язок від учасників тренінгу,
дати можливість виразити почуття, що виникли в ході зустрічі. Наприклад, можна
запропонувати продовжити фразу: «Сьогодні було корисно дізнатися (відчути)...»
У кінці зустрічі батькам пропонувався короткий конспект, в якому
висловлені способи підтримки у дитини нормальної самооцінки.
Для підтримки у дитини нормальної самооцінки важливо:
1) безумовно приймати її;
2) активно слухати її;
3) бувати (читати, грати, займатися) разом;
4) не втручатися в її заняття, з якими вона справляється;
5) допомагати, коли просить;
6) підтримувати;
7) ділитися своїми почуттями (довіряти);
8) конструктивно вирішувати конфлікти;
9) використовувати в повсякденному спілкуванні привітні фрази,
наприклад:
- «Мені добре з тобою»;
-

«Я рада тебе бачити»;

-

«Мені подобається, як ти...»;

-

«Добре, що ти підійшов»;

-

«Давай посидимо (щось зробимо) разом»;

-

«Як добре, що ти у нас є».
На кінець зустрічі учасники діляться враженнями, відповідають на

питання психолога: «Що саме для вас було корисне на сьогоднішньому занятті?»
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Заняття №2
«Типи сімейного виховання. Можливі порушення процесу виховання в
сім'ї»
Мета: розглянути типи виховання; визначити психологічні причини
відхилень в сімейному вихованні; показати можливості зміни стилю батьківського
ставлення до дітей.
Теоретична частина.
Метою зустрічі є виявлення «неправильних типів» сімейного виховання,
які можуть привести до серйозних проблем у стосунках з дітьми.
Батькам були надані схеми типів виховання. Після обговорення
пропонувалося припустити, де знаходиться той тип, по якому вони виховують
своїх дітей .
1. Гіперпротекція - потураюча
- домінуюча
2. Гіпопротекція - потураюча
- домінуюча
3. Підвищена моральна відповідальність
4. Емоційне неприйняття
5. Жорстоке поводження
6. Суперечливе виховання
Гіперпротекція потураюча. Дитина знаходиться в центрі уваги батьків і
інших членів сім'ї. Вони прагнуть максимального задоволення її потреб. Це кумир
сім'ї. Дитина не обурюється: їй це невигідно, за неї і так всі роблять. У результаті
страждає довільність, цілеспрямованість; недостатньо засвоюються етичні норми.
Гіперпротекція домінуюча.

Дитина не має нагоди скоювати самостійні

вчинки, перед нею ставляться численні обмеження і заборони. У дитини не
формуються ініціатива і почуття обов'язку.
Гіпопротекція потураюча. Дитина надана самому собі, батьки не
контролюють її, зайняті собою. Часто це приводить до поведінки, що
відхиляється.
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Гіпопротекція домінуюча. За дитиною здійснюється тільки формальний
контроль, а насправді батьки дитиною не цікавляться. Зрідка зустрічається
сімейна демократія, доведена до абсурду. Самостійність і свобода — необхідні
умови виховання, але не основні. Не забувайте, що абсолютна свобода дорівнює
самотності.
Підвищена моральна відповідальність. Поєднання високих вимог до дитини
із зниженою увагою до її потреб. Іноді дитина росте як помічник матері.
Наприклад, вона няньчить молодших дітей, поки мати знаходиться на роботі. Так
дається установка на самопожертвування, але така жертва нікому не потрібна! У
результаті формується тривожно-довірлива акцентуація особистості.
Емоційне неприйняття. Це виховання по типу «Попелюшки». Небажана
дитина, наприклад. Дитина в цій ситуації нерідко відчуває себе перешкодою для
батьків. Цей стиль виховання веде до формування невротичних розладів у дитини.
Жорстке поводження з дітьми.

На перший план виходить емоційне

неприйняття. Батьки зловживають покараннями, б'ють дитину, позбавляють її
задоволень, не задовольняють її потреби.
Суперечливе виховання. Різка зміна прийомів виховання. Наприклад, різкий
перехід від строгого стилю виховання до ліберального — і навпаки. Подібне
ставлення батьків сприяє формуванню у дитини таких рис, як упертість,
тривожність, нестійка самооцінка.
Причини негармонійного виховання вельми різні. Деколи це певні
обставини в життя сім'ї, що заважають налагодити адекватне виховання. Але
нерідко основну роль в порушенні виховного процесу грають особливості самих
батьків.
Практична частина.
1. Вправа «Який я батько? Яка я мати?»
За бажанням один із батьків встає перед групою, а всі мовчки прагнуть
сформулювати враження про неї: як вона виховує свою дитину, карає і заохочує
її. Потім батько виходить на дві-три хвилини, відбувається обговорення, психолог

148

записує його підсумки. Батько повертається і намагається вгадати, який
психологічний портрет дала йому група.
2. Вправа «Мої сильні сторони»
Учасники діляться на пари; партнери розказують один одному про свої
проблеми у взаємостосунках з дитиною. Якщо комусь важко, психолог
«підкидає» ідею. Співбесідник, вислухавши партнера, повинен проаналізувати
ситуацію і знайти сильні сторони в поведінці батьків. Потім співбесідники
міняються ролями. У результаті відбувається обговорення по колу.
На кінець зустрічі учасники діляться враженнями, відповідають на
питання психолога: «Що саме для вас було корисне на сьогоднішньому занятті?»

Заняття №3
«Формування у дітей відповідальності. Рівні та складові відповідальності»
Мета: розібратися, що є почуттям відповідальності, які можливості його
формування у дітей, у чому відмінність слухняності і відповідальності; дати
поняття «внутрішньої мотивації».
Теоретична частина
Більшість сучасних батьків розуміють, як важливо розвивати відчуття
відповідальності в дітях.
Відповідальність — ця особлива якість, яка не дається людині від
народження, а розвивається з роками. Деяким це дається легко, іншим же
доводиться прикладати зусилля і напружувати волю.
Слухняність і відповідальність — це не одне і те ж. При слухняності від
дитини просто вимагають виконання дорученого. Бути відповідальним — значить
самостійно ухвалювати рішення і усвідомлено його виконувати. Дітей потрібно
вчити і слухняності, і відповідальності, але бездумна слухняність дуже
небезпечна.
Складові відповідальності:
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1. Розуміння задачі. Це знання того, що потрібно зробити і як це зробити.
Дитина багато що розуміє по-своєму. Для ясного розуміння задачі потрібно, щоб
батьки і дитина все чітко обговорили між собою.
2. Згода з поставленою задачею. У дитини повинен бути вибір. Якщо є
вибір, то відчуття відповідальності виявлятиметься на практиці.
3. Уміння самостійно мотивувати свої дії. Батьки повинні вчити дитину не
тільки

слухатися

старших

(зовнішнє

мотивування),

але

і

навчити

її

самодисципліні. Можна допомогти їй в цьому, заохочуючи похвалою або
нагородою, а у міру дорослішання вона навчиться бачити перспективу, а не
сьогоденний виграш.
Рівні виховання відповідальності
Перший рівень – дитина як помічник. Уперше приймаючись за якусь справу,
багато дітей потребують моральної підтримки і присутності дорослого. Бажано
разом виконувати різні справи: накривати на стіл, робити замовлення по телефону
і т.п.
Другий рівень – дитина потребує нагадування та контролю.
Третій рівень – виконує завдання самостійно. Дитина не тільки сама
виконує всю роботу, але і не потребує нагадування. Перехід на цей рівень — мета
наших зусиль.
Умови виховання відповідальності.


Самоповага. Усі діти потребують позитивної самооцінки. Упевнена в

собі дитина легше справляється з будь-яким завданням.


Розумні обмеження. Вони дають дитині відчуття захищеності,

дозволяють їй поводитися правильно в суспільстві, де є різні цінності.


Тривалість і поступовість.

Дитина не може стати відповідальною

відразу. Це відбувається поступово, протягом багатьох років. Надайте дитині
можливість проявляти самостійність, розвивати свої здібності, але враховуйте її
вік і досвід.
Потрібно враховувати, що всі діти різні: визначте, що для вас найбільш
важливо, що прийнятне для вашої дитини. Для цього:
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зрозумійте природу своїх претензій, визначте свою мету;



враховуйте вікові особливості дитини;



враховуйте особливості характеру; пам'ятайте, що основні її риси

закладаються в ранньому дитинстві;
Практична частина.
1. Вправа «Визначення відповідальності»
Психолог зачитує ситуації і пропонує батькам визначити, що лежить в їх
основі — відповідальність, слухняність або щось інше.
Робота може проводитися письмово, а по закінченні відповіді зачитуються
і обговорюються.
Приклади ситуацій:
1. Марійка швидко прибирає іграшки, тому що знає, що не зможе
подивитися мультфільм, поки цього не зробить.
2. Ганна любить малювати. Після повернення з дитячого садка в понеділок
вона зразу ж приступає до виконання завдання вихователя намалювати осінній
сад, хоча їй сказали принести малюнок не раніше п'ятниці.
3. Коля хоче стати спортсменом і брати участь у змаганнях. Тричі на
тиждень ходить у басейн і тренується.
4. Ваня обіцяв вихователю виконати вдома аплікацію, але забув.
Можливі варіанти відповідей:


Слухняність.



Відповідальність (дівчинка могла б малювати на будь-яку тему).



Відповідальність.



Не слухняність, не відповідальність.

2. Вправа «Рівні відповідальності»
Батькам

пропонується

попрактикуватись

у

визначенні

рівня

відповідальності.
Приклади ситуацій:
1. Діма виносить сміття відразу, як тільки йому про це нагадають батьки.
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2. По суботах Оля допомагає прибирати в квартирі і тільки потім йде
гратися на вулицю.
3. Женя прибирає свої іграшки без чиїхось прохань, але часто забуває це
зробити.
4. Катя погодилася допомогти мамі прибирати в своїй кімнаті, але їй
потрібно постійно допомагати, інакше вона відволікатиметься.
Можливі варіанти відповідей:


Потребує контролю.



Все робить самостійно.



Потребує контролю.



Потребує допомоги.

Після закінчення роботи батьки виказують свою думку, задають питання.
Їм вручається наступна пам'ятка «Про відповідальність».
Бути відповідальним — значить самостійно приймати

рішення і

усвідомлювати необхідність дії.
Заняття №4
«Допомога батьків – якою вона повинна бути?
Правила передачі відповідальності. Проблеми помилок»
Мета: вироблення уміння грамотно взаємодіяти з дитиною; отримання
зворотного зв'язку від учасників.
Теоретична частина.
Батьки часто питають, як правильно допомагати дитині у виконанні
домашнього завдання. Як бути, якщо дитина щось робить, втручатися чи ні?
Відповідь така: не втручайтеся в справу, якою зайнята дитина, якщо вона не
просить допомоги. Своїм невтручанням ви повідомляєте її: «З тобою все гаразд».
Зовсім по-іншому повинні реагувати батьки, якщо дитина не справляється
з чим-небудь, стикається з труднощами. Тоді позиція невтручання не годиться.
Якщо дитині важко і вона готова прийняти вашу допомогу, обов'язково
допоможіть їй.
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При цьому беріть на себе тільки те, що вона не може виконати. У міру
освоєння дитиною нових дій поступово передавайте їй відповідальність за їх
виконання.
Буває, що дитина не хоче щось робити. Як бути: примушувати чи ні? Все
залежить від причин «неслухняності». Частіше всього корінь відмов лежить в
негативних переживаннях дитини.
Прислухайтеся до того, як ви спілкуєтеся. Теплий, дружній тон —
найголовніше в спілкуванні. «Керівні вказівки», напевно, десь потрібні, але не в
сумісних заняттях з дитиною. Як тільки з'являються «керівні вказівки», робота
разом припиняється. Адже разом — значить, на рівних.
Бувають надмірно дбайливі батьки, вони віднімають у дитини енергію її
власних бажань.

Особистість і здібності дитини розвиваються тільки в тій

діяльності, якої вона займається за власним бажанням і з цікавістю.
Існує небезпека дуже довгої і настирної участі батьків в спільній справі.
Необхідно вчасно перестати робити за дитину те, що вона здатна робити сама.
Зверніть увагу на наступне правило: поступово, але неухильно знімайте з себе
турботу і відповідальність за особисті справи вашої дитини, передавайте
відповідальність їй.
Тут йдеться про зняття дріб'язкової турботи, тривалої опіки, які просто
заважають

вашому

сину

(або

вашій

дочки)

дорослішати.

Передача

відповідальності за свої справи і вчинки — найбільша турбота, яку ви можете
проявити по відношенню до дитини. Вона робить їх сильним і упевненими в собі,
а ваші стосунки — радісними і спокійними.
Процес передачі відповідальності непростий. Її треба починати з дрібниць.
Але навіть з приводу цих дрібниць батьки дуже турбуються. Це і зрозуміло: адже
доводиться ризикувати тимчасовим благополуччям. Як парадоксально це ні
прозвучить, але ваша дитина потребує негативному досвіді.
Дозволяйте вашій дитині зустрічатися з негативними наслідками своїх дій
(або своєї бездіяльності). Тільки тоді вона дорослішатиме і ставатиме
самостійною.
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Практична частина.
1. Завдання на самоаналіз
Розділіть аркуш паперу навпіл і напишіть над лівою і правою частиною:
«Сам(а)» і «Разом з мамою (з татом)». Перерахуйте в них ті справи, які ваша
дитина вирішує і робить сама, і ті, в яких ви берете участь. Наприклад:
Сам(а): 1. Прокидаюсь
2. Вибираю, з ким дружити і т.д.
Разом з мамою (з татом) 1. Робимо завдання
2. Прибираємо квартиру і т.д.
Подумайте, що з правої колонки можна вже зараз пересунути в ліву.
Пам'ятайте, кожне таке переміщення — важливий крок до дорослішання дитини.
Охочі висловлюються вголос, група бере участь в обговоренні.
На кінець зустрічі учасники говорять про те, що вони отримали на цьому
занятті, які питання вони хотіли б розглянути надалі. Пропонуються «Правила
спілкування»
Правила спілкування:


Правило 1. Не втручайтеся в справу, якою зайнята дитина, якщо вона

не просить допомоги. Своїм невтручанням ви повідомляєте її: «З тобою все
гаразд».


Правило 2.

Якщо дитині важко і дитина готова прийняти вашу

допомогу,то візьміть на себе тільки те, що вона не може виконати.
У міру освоєння дитиною нових дій, поступово передавайте їй
відповідальність за їх виконання. Якщо вирішили допомогти, то обов'язково їй
допоможіть.


Правило 3.

Поступово, але неухильно знімайте з себе турботу і

відповідальність за особисті справи дитини і передавайте їй відповідальність.


Правило 4. Дозволяйте дитині зустрічатися з негативними наслідками

своїх дій (або своєї бездіяльності). Тільки тоді вона дорослішатиме і ставатиме
свідомою.
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Заняття №5
«Як знайти шлях до безконфліктної дисціпліни. Правила про
правила»
Мета: виявити умови, необхідні для виховання у дитини дисципліни.
Теоретична частина.
Батькам може показатися несподіваним той факт, що дітям потрібен
порядок і правила поведінки в сім'ї, вони хочуть і чекають їх! Правила і розумний
розпорядок дають дитині відчуття безпеки. І якщо із цього приводу у вас існують
проблеми, то швидше за все справа не в самих правилах, а в способах їх
«упровадження». Тому сьогодні ми розглянемо правила, за допомогою яких
можна налагодити і підтримати в сім'ї безконфліктну дисципліну.
Правило перше. Правила повинні бути обов'язково в житті кожної дитини.
Правило друге. Правил не повинно бути дуже багато, і вони повинні бути
гнучкими.
Правило третє. Батьківські вимоги не повинні вступати в явну
суперечність з найважливішими потребами дитини. Дитині не можна забороняти
бігати, стрибати, малювати, шумно грати... Все це і багато що інше — прояв
природних і важливих для розвитку дітей потреб.
Правило четверте.

Дорослі повинні погоджувати правила між собою.

Навіть якщо один із батьків не згоден з вимогами іншого, краще в цю хвилину
промовчати, а потім вже без дитини обговорити розбіжності.
Правило п'яте. Тон пред'явлення вимоги або виразу заборони повинен бути
дружньо-роз'яснювальним, а не наказовим. Пояснення повинне бути коротким і
повторюватися один раз. Пропозиції краще будувати в безособовій формі. Краще
сказати «Цукерки їдять після обіду», ніж не «смій їсти цукерки!».
Правило шосте. При покаранні дитини краще позбавляти її доброго, ніж
робити їй погане.
При складанні правил у вашій родині слід пам'ятати наступні моменти:
1. Чітке формулювання заборон, обмежень (вони повинні бути витримані в
позитивному стилі і мати конкретний характер).
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2. Обмеження і заборони повинні відповідати віку дитини (і її досвіду).
3. Обмеження повинні бути здійсненними. Якщо складене вами правило
недієве, його потрібно змінити.
Практична частина.
1.

Батькам

пропонують

аркуші

з

описом

ситуацій.

Інструкція:

«Прочитайте опис кожної ситуації, визначте, в чому помилка батьків; напишіть
варіант більш дієвого висловлювання».
1) «Дід-мороз не подарує тобі ніяких нових іграшок, тому що ти не можеш
прибрати на місце навіть ті, що у тебе є».
2) «Забудь про велосипед. Я куплю, коли навчишся кататися».
3) «Ніколи не проси грошей. Ти все одно їх витратиш даремно».
4) «Ти знову пролив молоко! Вічно у тебе все валиться з рук!»
Після обговорення ситуацій і обміну думками психолог робить висновки:
- будь-яку інформацію можна піднести в позитивному ключі;
- діти, слухаючи, що їм говорять, одержують інформацію про те, як треба
поводитися;
- висловлювання, які сприяють підвищенню самооцінки дитини, також
формують у неї і відчуття відповідальності.
Обговорення підсумків зустрічі.

Заняття №6
«Мотиви поганої поведінки дітей. Причини стійкої неслухняності.»
Мета: навчитися розуміти внутрішні мотиви дитини, допомогти в побудові
нормальних відносин з дитиною.
Теоретична частина.
Тема сьогоднішньої зустрічі чудово розкривається в книзі Ю.Б.
Гіппенрейтер «Спілкуватися з дитиною. Як?», яку слід прочитати кожному
батькові.
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Неслухняних дітей, а тим більше тих, які «відбилися від рук», прийнято
звинувачувати. В їх вчинках шукають злий намір. Насправді в число «важких»
звичайно потрапляють діти не «гірші», а чутливі і ранимі. Вони «сходять з рейок»
під впливом життєвих труднощів, реагуючи на них сильніше, ніж більш стійкі
діти. Звідси слідує висновок: «важка дитина» потребує допомоги, а не
критики або покарання.
Як свідчить наш досвід, можна виділити чотири основні причини серйозних
порушень поведінки дітини.
1.Боротьба за увагу. Якщо дитина не одержує уваги, яка їй так необхідно
для нормального розвитку і емоційного благополуччя, то вона знаходить свій
спосіб її отримати: вона не слухається. Батьки раз у раз відриваються від своїх
справ, роблять зауваження...
2.Боротьба за самоствердження.

Це боротьба проти надмірної

батьківської влади і опіки. Знаменита вимога «Я сам» малюка зберігається
протягом всього дитинства, особливо загострюючись у підлітків. Якщо батьки
дуже часто роблять зауваження і дають поради, а їх критика дуже різка,
побоювання перебільшені, то дитина «повстає».
3. Бажання помститися. Діти часто скривджені на батьків, наприклад,
якщо мати розлучилася з батьком, або дитину відлучили від сім'ї (вона у бабусі, в
лікарні), або батьки надають більше уваги молодшому і т.п. В глибині душі
дитина переживає і навіть страждає, а на поверхні всі ті ж протести,
неслухняність.
4. Втрата віри у власний успіх. Може трапитися, що дитина переживає
неблагополуччя в якійсь одній області, а невдачі виникають зовсім в іншій.
Наприклад, у хлопчика не склалися стосунки в групі, а наслідком стала зухвала
поведінки удома. Подібний «зсув неблагополуччя» відбувається через низьку
самооцінку дитини. Накопичивши гіркий досвід, вона втрачає упевненість в собі і
приходить до висновку: «Нічого старатися, все одно ніщо не вийде». Це — в
душі, а поведінкою вона показує: «Мені все одно...», «Хай буду поганим...». Всяке
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серйозне порушення поведінки — це крик про допомогу. Своєю поведінкою вона
говорить нам: «Мені погано! Допоможіть!»
Практична частина.
1. Аналіз важких ситуацій
Батькам пропонують картки, на яких написані різні ситуації. Спочатку
можливо їх обговорення в парах або трійках.
Приклади ситуацій:
1) Мама

дівчинки помітила, що дочка останнім часом стала гірше

поводитися, грубити, віддалилася від неї. Відчуження дуже мучить маму. Але
вона не знає, як поводитися...
2) Мама п'ятирічної дитини скаржиться на витівку сина психологу:
«Недавно сидимо з чоловіком на кухні, розмовляємо, а вона відкриває двері — і
прямо на нас з палицею йде і б'є!» Як ви думаєте, в чому причина агресії дитини?
3) Підходячи до дому, ви зустрічаєте сина: обличчя брудне, ґудзик
відірваний, але він радий зустрічі з вами. Вам неприємний вигляд, соромно перед
сусідами. Як бути?
2. Вправа «В чому помилка?»
Психолог читає фрази, в яких є неточності. Батькам потрібно визначити, в
чому помилка, і написати більш дієвий вислів.
1. «Обід готовий. Коли ти збираєшся йти їсти?»
2. «Я хочу, щоб через п'ять хвилин ванна була прибрана. Приступай!»
3. «Ні, я не дозволяю тобі йти на лижах. Ти зламаєш ногу».
4. «Тобі не можна йти грати на вулицю, поки не прибереш в кімнаті».
Можливі варіанти відповідей:


Не треба задавати питання, необхідно поставити задачу. Краще

сказати: «Обід майже готовий. Йди обідати».


Дуже великий об'єм роботи за короткий час. Краще сказати: «До нас

приходять гості; допоможи мені зараз прибратися у кімнаті».


Дуже критично. Припускає невдачу. Краще: «Ти зможеш піти

кататися на лижах, коли навчишся їздити як слід».
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Неясно, яку роботу потрібно зробити. Краще: «Після того, як ти

прибереш ліжко, повісиш в шафу одяг і підметеш підлогу, можеш йти грати».
На кінець зустрічі психолог робить висновки, узагальнює висловлювання
батьків і повідомляє про теми майбутніх зустрічей.

Заняття №7
«Відчуття батьків та дітей. Правила виразу відчуття»
Мета: навчити батьків створювати умови для довірливого спілкування з
дітьми.
Теоретична частина
Ми переживаємо в житті різні почуття. Якщо вони негативні, не слід їх
тримати в собі: мовчки переносити образу, пригнічувати гнів, зберігати спокійний
вигляд при сильному хвилюванні.
Багато дітей, на жаль, добре знайомі з гнівом. До середніх класів школи
кількість гніву в дітях така велика, що вона виявляється у всьому: написах,
вигуках, малюнках.
Більш того, дитина упевнена, що вона «погана», раз вона переживає
«погані почуття». Отже ж робити, коли нас переповнюють негативні емоції?
Відповідь проста: потрібно сказати іншій людині про свої відчуття. Але сказати
так, щоб це не було руйнівно ні для неї, ні для вас.
Коли ви говорите про свої відчуття до дитини, робіть це від першої особи.
Повідомте про себе, про своє переживання, а не про дитину і її поведінку.
«Я-висловлювання» дозволяє виражати негативні почуття в необразливій
для дитини формі. Воно дає дітям можливість ближче взнати нас, батьків. Нерідко
ми закриваємося від дітей бронею «авторитету», носимо маску «вихователя» і
боїмося її хоча б на мить підвести. Деколи діти дивуються, дізнавшись, що мама і
тато можуть взагалі щось відчувати!
Коли ми відкриті у виразі своїх почуттів, діти також стають щирими. Вони
відчувають: дорослі їм довіряють і їм теж можна довіряти.
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Називаючи своє відчуття без наказу або догани, ми залишаємо за дітьми
можливість самою ухвалювати рішення. І тоді — дивно! — вони починають
враховувати наші бажання і переживання.
Схема «Я-висловлювання»
1) Конкретний опис того, що викликало відчуття («Коли я вчора побачила,
яка ти брудна...»).
2) Назва відчуття в той момент («...я відчула турботу...»).
3) Назва причин («...напевно, це відбулося тому що...»).
Практична частина
1. Вправа «Вибери правильну відповідь»
Ситуація:

А. Ви кличете дочка обідати. Вона відповідає: «Зараз» —

продовжує займатися своїми справами. Ви починаєте сердитися.
Б. У вас важлива розмова з другом. Дитина раз у раз її перериває.
В. Ви приходите додому втомлена. У сина друзі, музика, веселощі. Ви
переживаєте змішане почуття образи і роздратування.
Ваші слова:
А «Так скільки ж разів тобі треба говорити!»
«Я починаю сердитися, коли доводиться повторювати одне і те ж».
«Мене сердить, коли ти не слухаєшся».
Б «Мені важко розмовляти, коли мене переривають».
«Не заважай!»
«Ти не можеш зайнятися чимось іншим?»
В «Тобі не прийшло в голову, що я можу бути втомленою?»
«Прибери за собою посуд».
«Мене кривдить і сердить, коли я втомилася і бачу безладдя».
Після аналізу ситуацій вибираються фрази, побудовані по схемі «Явисловлювання»: А — фраза 2
Б — фраза 1
В — фраза 3
2. Вправа «Продовжить фразу»

160

-

Мені сумно, коли...

-

Я серджуся, коли...

-

Відчуваю себе безглуздо, якщо...

-

Я горджуся собою, коли...
- Дуже задоволений, коли... і т.п.

3. Вправа «Визнання чужих відчуттів»
Поясніть, чи визнає батько відчуття дитини; якщо ні, переробіть ці
пропозиції.
А. «Якщо ти не відчуваєш особливої любові до свого брата, — ця твоя
справа, але бити його не можна». (Відчуття дитини признаються.)
Б.

«Немає причини виходити з себе і бити його. Це була просто

випадковість».
(Відчуття дитини ігноруються. Варіант: «Ти розсердився на друга за те, що
він поруйнував твій будиночок. Ти можеш знайти інший спосіб з'ясувати
стосунки, але бити не треба».)
В. «Укол — це дійсно боляче. Якщо ти боїшся, можеш узяти мене за руку».
(Відчуття дитини визнаються.)
С. «Посміхнися. Все не так погано, як тобі здається». (Відчуття дитини
ігноруються. Варіант: «Схоже, тобі сумно. Ти прийняв рішення, як поступити, а
ситуація склалася по-іншому».)
Після виконання завдань психолог підводить підсумки заняття і пропонує
використовувати «Я-висловлювання» в повсякденному спілкуванні з дитиною.
Вас переповнило відчуття? Тоді назвіть його собі. Тепер скажіть про нього
дитині. Успіх обов'язково прийде до вас вслід за досвідом.
Батьки обговорюють, що вони отримали на цій зустрічі, які мали відчуття
і які питання ще хотіли б розглянути.
Заняття № 8
«Заохочення доброї поведінки. Якою повиння бути похвала? Види
заохочень
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Мета: навчити батьків користуватися похвалою і заохоченнями.
Теоретична частина.
Діти звичайно поводяться краще, якщо їх заохочують за добру поведінку,
а не карають за погану. Заохоченнями можна стимулювати бажану поведінку.
Найпростішою формою заохочення є похвала.
Похвала може бути простою або складною. Простого «спасибі» або
усмішка, коли дитина допомогла внести в будинок покупки, покаже, що ви
помітили її зусилля. Похвала повинна бути конкретною. Потрібно оцінити
зусилля дитини, її дії, а не її саму.
Похвала повинна бути негайною. Чим швидше ви похвалите дитину за
добрий вчинок, тим краще. Хвалити потрібно щиро, оскільки діти відчувають
фальш. Похвала повинна враховувати розвиток дитини.
Цей метод заохочення є ефективним, якщо використовується не дуже
часто. На цьому моменті варто зупинитися докладніше.
Батьки, охочі виховати дитину «без комплексів», вважають, що хвалити її
потрібно постійно, навіть шляхом порівняння з іншими. Так може вирости
людина, яка постійно потребуватиме схваленні і зовнішніх позитивних оцінках.
Потреба в зовнішньому схваленні — свого роду наркотик, звикнувши до
якого людина втрачає саму себе; вона потребує постійних похвалах і всі свої сили
витрачає на те, щоб отримати позитивну оцінку. В результаті вона не чує і не
розуміє, що говорять оточуючі, не відчуває себе вільно.
Батьки, що постійно хвалять дитину, дуже хворобливо переживають
моменти її неуспішності. У них з'являється відчуття провини і протесту, а у
дитини формуються істероїдні риси характеру — гіпертрофія потреби в
захопленні, захопленому визнанні її особистості.
Таким чином, похвали самій дитині, а не її діям і вчинкам навіть шкідливі.
Кожна сім'я повинна виробити свою систему заохочень.
Щоб заохочення було ефективним, воно повинне задовольняти якісь
значущі потреби дитини.
Батьки звичайно самі придумують форми заохочення. Ось тільки деякі ідеї.
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Квитки (або бали), які потрібно запрацювати. Потім вони обмінюються на
різні іграшки, солодощі і т.п.
Чарівні картки, на яких дитина пише своє бажання; воно виконується
після виконання якоїсь роботи по дому.
Думаю, що ви використовуєте у себе в родині якісь види хаохочення, про
які ви розкажете нам в другій частині нашої зустрічі.

Практична частина.
1. Вправа «Види заохочень»
Перерахуйте ті види заохочення, які ви використовуєте, і ті, які можуть
зацікавити ваших дітей.
Можливі варіанти відповідей: покупка наклейок, цукерок, похід в зоопарк,
на футбольний матч.
2. Вправа «Чи правильно?»
Послухайте опис ситуації. Вирішіть, чи правильно похвалили дитину. Якщо
ні, побудуйте фразу, як потрібно.


«Маша, ти відмінно все прибрала: підлога чиста, ліжко прибрано,

іграшки складені».(Правильно сформульована похвала.)


Олексій складав з другом конструктор. Прийшла мама і сказала:

«Молодець!»
(Неясна похвала. Краще сказати: «Я рада, що ти не забув помити посуд!»)


«Ти у нас такий славний! Справжній помічник! Що б ми без тебе

робили!»(Дитину «захвалюють». Краще сказати: «Ти багато попрацював сьогодні.
Все зробив, як було треба».)
Обговорення підсумків зустрічі.
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Додаток 8
Методика диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина
Бланк для ответов
Шкала самооценки (Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин)
Фамилия_______________________________
Дата___________________________________
Инструкция:
«Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и
зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ
СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Над вопросами долго не
задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет».
Нет, это Пожалуй, так

Верно

не так

Совершенно
верно

Я спокоен

1

2

3

4

Мне ничто не

1

2

3

4

1

2

3

4

угрожает
Я нахожусь в
напряжении
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Я испытываю

1

2

3

4

1

2

3

4

Я расстроен

1

2

3

4

Меня волнуют

1

2

3

4

1

2

3

4

Я встревожен

1

2

3

4

Я испытываю чувство

1

2

3

4

Я уверен в себе

1

2

3

4

Я нервничаю

1

2

3

4

Я не нахожу себе

1

2

3

4

Я взвинчен

1

2

3

4

Я не чувствую

1

2

3

4

Я доволен

1

2

3

4

Я озабочен

1

2

3

4

Я слишком возбужден

1

2

3

4

Мне радостно

1

2

3

4

Мне приятно

1

2

3

4

сожаление
Я чувствую себя
свободно

возможные неудачи
Я чувствую себя
отдохнувшим

внутреннего
удовлетворения

места

скованности,
напряженности

и мне не по себе

Лицевая сторона бланка
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Бланк для ответов
Шкала самооценки
Фамилия______________________________________
Дата__________________________________________
Инструкция:
Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните
соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ
ЧУВСТВУЕТЕ ОБЫЧНО. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет.
Почти

Иногда

Часто

никогда

Почти
всегда

Я испытываю удовольствие

1

2

3

4

Я очень быстро устаю

1

2

3

4

Я легко могу заплакать

1

2

3

4

Я хотел бы быть таким же

1

2

3

4

1

2

3

4

счастливым, как и другие
Нередко я проигрываю из-за того,
что недостаточно быстро принимаю
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решения.
Обычно я чувствую себя бодрым

1

2

3

4

Я спокоен, хладнокровен и

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Я вполне счастлив

1

2

3

4

Я принимаю все слишком близко к

1

2

3

4

Мне не хватает уверенности в себе

1

2

3

4

Обычно я чувствую себя в

1

2

3

4

1

2

3

4

У меня бывает хандра

1

2

3

4

Я доволен

1

2

3

4

Всякие пустяки отвлекают и

1

2

3

4

1

2

3

4

Я уравновешенный человек

1

2

3

4

Меня охватывает сильное

1

2

3

4

собран
Ожидаемые трудности обычно очень
тревожат меня
Я слишком переживаю из-за
пустяков

сердцу...

безопасности
Я стараюсь избегать критических
ситуаций и трудностей

волнуют меня
Я так сильно переживаю свои
разочарования, что потом долго не
могу о них забыть

беспокойство, когда я думаю о своих
делах и заботах ...
Оборотная сторона бланка
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