Книга для батьків
І розділ

Тема: Знайомство
Мета, завдання, зміст і структура тренінгового курсу „Підготовка
батьків до виховання прийомної дитини”
Створення та впровадження в практику довготривалого
тренінгового курсу з підготовки усиновлювачів зумовлені необхідністю
надання професійної допомоги усиновлювачам, а також сприяння у
формуванні їх свідомого вибору щодо прийняття рішення стосовно
усиновлення.
Основна мета тренінгового курсу:
Формування усвідомленого рішення батьків щодо виховання
прийомної дитини, підготовка до здійснення функцій батьків
прийомної
дитини
шляхом
формування
необхідних
видів
компетентності.
Завдання курсу:
а) розглянути систему сімейних форм виховання в Україні, історію
її
виникнення,
функції
у
суспільстві,
основи
чинного
законодавства у цій сфері;
б) визначити особливості дітей, які потребують влаштування в
сім’ю;
в) проаналізувати закономірності розвитку дитини на різних
вікових етапах та особливості її адаптації в умовах прийомного
виховання;
г) розкрити поняття прив’язаності;
ґ) розглянути методи виховання та налагодження взаємин із
дітьми;
д) з’ясувати важливість і шляхи підтримки довготривалих
стосунків у житті дитини.
Кожна з п’яти сесій висвітлює одну або дві теми. При викладенні
матеріалу забезпечується логічний зв’язок попередньої теми з
наступною.
Перша сесія. Знайомство. Підготовка до змін в особистому й
сімейному житті.
Друга сесія. Подолання у дитини відчуття втрати. Повноцінний
розвиток дитини та причини його затримки.
Третя сесія. Задоволення потреб дитини й формування її
прив’язаностей.
Четверта сесія. Посилення сімейних зв’язків. Планування
стабільності життя дитини та сім’ї.
П’ята сесія. Зміст і методи сімейного виховання.
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Сутність тренінгової роботи. Правила роботи в групі
„Підготовка батьків до виховання прийомної дитини” є
тренінговим курсом. Що таке тренінг? У чому його переваги й
особливості? Спробуємо дуже стисло відповісти на ці запитання. На
сьогоднішній день не існує загальноприйнятого визначення терміна
„тренінг”. В англійській мові слово „training” має низку значень:
навчання, виховання, підготовка, тренування. Енциклопедичний
соціологічний словник визначає тренінг як спеціальний тренувальний
режим, процес набуття навичок та вмінь у будь-якій сфері. Тренінг як
форма навчання має істотні переваги перед іншими формами та
видами навчання, особливо в ході підготовки майбутніх прийомних
батьків, життя яких вимагає не просто знань, а й уміння застосовувати
їх у складних, постійно змінюваних сімейних ситуаціях. Ю. Ємельянов
визначає тренінг як групу методів розвитку здібностей до навчання й
оволодіння будь-яким складним видом діяльності. Л. Петровська
розглядає тренінг „як засіб впливу, спрямований на розвиток знань,
соціальних установок, умінь і досвіду у сфері міжособистісного
спілкування”, „засіб розвитку компетентності в спілкуванні”, „засіб
психологічного впливу”. Отже, на основі узагальнення різних визначень
можна запропонувати визначення: тренінг – це активна форма
навчання, яка поєднує отримання теоретичних знань з
практичним оволодінням уміннями та навичками, необхідними
для успішності певної діяльності.
Тренінг виник у ХІХ столітті в медичній психології (як різновид
психотерапії), а в ХХ столітті набув поширення в професійній освіті (як
форма навчання) та практичній психології (як інструмент розвитку
людини).
Серед особливостей тренінгу, якими він різниться від
традиційних методів навчання, можна назвати:
наявність постійної групи, яка працює впродовж певного часу;
дотримання правил групової роботи;
застосування активних методів роботи (групової дискусії, ділових,
дидактичних, сюжетно-рольових ігор, вирішення ситуаційних
завдань, відеотренінгу);
визначена просторова організація;
застосування спеціального обладнання та матеріалів;
певні обов’язковість і послідовність при використанні методик
(наприклад, вправи на активізацію – на початку тренінгової сесії;
рефлексія – наприкінці чи при підведенні проміжних підсумків
тощо);
отримання нових знань, умінь, навичок завдяки взаємодії всіх
учасників, використанні досвіду кожного і всіх;
особлива роль та підготовка тренерів, які відіграють не стільки
звичну
роль
учителя,
скільки
об’єднують,
мобілізують,
стимулюють,
спостерігають,
узагальнюють,
спрямовують
взаємодію між учасниками.
розкутість і свобода спілкування учасників;
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наявність позитивної атмосфери та клімату психологічної безпеки.
Умовою ефективної тренінгової роботи є наявність певних
групових правил, які сприяють згуртованості групи, взаєморозумінню,
формуванню позитивної атмосфери, а значить більш продуктивній
взаємодії учасників тренінгу впродовж усього курсу підготовки
прийомних батьків.
Правила групової роботи:
правило взаємної поваги;
правило обговорення проблеми, а не людини;
правило уважного слухання інших;
правило конфіденційності;
правило активності;
правило права на існування будь-якої думки;
правило добровільності висловлювань.
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Історія й сучасний стан прийомного виховання в Україні
Сучасна система прийомного виховання як форма виховання
дітей, позбавлених батьківського піклування, не є новою для України.
За даними українських дослідників ще в ХІ сторіччі київські князі
брали під свою опіку людей, які потребували соціальної допомоги,
зокрема дітей-сиріт. Пізніше Ярослав Мудрий уклав перший
український збірник законів „Руська правда” (1037 р.), який містив
також і правила стосовно опіки на державному рівні. Вперше в
європейській правничій практиці „Руська правда” виявила турботу і
про жінку, і про матір. Ставлячи перед собою завдання охорони
материнства, право, таким чином, безпосередньо сприяло запобіганню
сирітства.
Можна сказати, що саме з тих пір почала формуватися державна
політика стосовно сирітства. Проте за княжої доби турбота про дітейсиріт покладалась, насамперед, на князів й церкву. „Богоугодною”
справою вважалося подання милостині та годування дітей-сиріт.
Установи для сиріт було започатковано за Петра І. Своїм Указом від 4
листопада 1715 року Петро І наказав влаштовувати в Москві та інших
великих містах госпіталі для незаконнонароджених дітей”.
Згодом сімейні форми влаштування дітей стали приватною
ініціативою членів царської та шляхетних родин, сімей багатих купців.
Форми сімейного виховання (аналогічні прийомній сім’ї) дітейсиріт відомі за часів Російської імперії, до складу якої входила тоді
частина сучасної України. У період правління Катерини ІІ у Російській
імперії однією з форм опіки над сиротами законодавчо було
призначено
патронат.
Допомога
надавалась,
насамперед,
безпритульним дітям, хворим, неповнолітнім правопорушникам. При
цьому відповідальність за надання такої допомоги покладалася на
сільські та міські громади. Одним з головних завдань патронату було
надання дітям можливості для набуття професійних навичок. Така
форма опіки нагадує нинішні притулки для дітей.
Водночас існувала ще одна форма опіки – патронаж – передання
вихованця притулку в сім’ю „на виховання та догляд”. Як правило, під
патронажем знаходилися вихованці молодшого віку. Сім’я, яка взяла
дитину на виховання, мала певні обов’язки перед притулком та
громадою. Зокрема, вона повинна була забезпечити початкову освіту
своєму вихованцю, здійснити допрофесійну, а ще краще – професійну
підготовку. Ці вимоги не завжди виконувались, адже брали на
виховання дітей переважно бідні сім’ї з метою отримання винагороди.
Річ у тім, що родині, яка виховувала дитину з притулку, виплачувалась
відповідно до закону певна сума грошей, розмір якої залежав від віку
дитини. Максимальну суму отримували ті сім’ї, які брали маленьку
дитину. Поступово, коли дитина дорослішала (12 – 14 років), виплати
скорочувались або припинялись зовсім. У ролі контролера (як ми зараз
сказали б – супервізора) виступали лікарі або інший медичний
персонал, до функцій якого входив медичний нагляд за виконанням
вихователями своїх обов’язків. За дотриманням інших норм, зокрема
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правових, ніхто не слідкував, тому прийомних дітей часто
використовували як робочу силу.
У 1797 році долями дітей-сиріт почала опікуватися дружина
імператора Павла І – Марія Федорівна. Немовлят з домів виховання
почали віддавати в „государеві” села селянам „доброї поведінки”, а за
вихованням дітей у сільській місцевості встановили нагляд.
Інспекторів, які мали їздити по селах, Марія Федорівна відбирала дуже
ретельно. Часто вона особисто зверталася з проханням до селянвихователів „берегти її діточок”, заохочувала їх подарунками та
грошовими винагородами.
Ще одним прикладом може слугувати такий факт. В українській
мові відоме словосполучення „піти у прийми” (стати прийомним членом
сім’ї). Людина, найчастіше – підліток, ішла на заробітки до заможнішої
сім’ї. Однак, на відміну від батраків або найманих робітників, до такої
людини ставилися як до члена сім’ї: він їв разом з іншими членами
сім’ї, жив з ними в одній оселі. Іноді такий „прийомний член сім’ї” не
отримував будь-якої заробітної плати, а працював лише за житло та
їжу.
За часів радянської влади роль патронату і патронажу було
зведено до мінімуму. Пріоритетними стали колективні форми
виховання дітей. Основним принципом такої виховної концепції стала
наявність розгалуженої мережі інтернатних закладів, які фінансувалися
державою. Кількість дітей в одному такому закладі іноді сягала до 400
осіб. Дитячі колективи шкіл-інтернатів формувалися за віковою
ознакою. Виховання дітей в умовах „закритого” інтернатного закладу й
донині є найпоширенішою формою виховання дітей-сиріт у нашій
країні.
Відродження сімейних форм виховання в Україні почалося лише у
90-х роках ХХ століття.
Конвенцією ООН про права дитини, яку було прийнято в 1989
році й ратифіковано Україною в 1991 році, проголошує, що дитині для
повного емоційного комфортного розвитку найкраще зростати в сім’ї, в
атмосфері щастя, любові і взаєморозуміння. Саме за таких умов дитина
може бути цілком підготовлена до самостійного життя в суспільстві й
вихована в дусі розуміння цінності демократії, прав людини, вищих
гуманістичних ідеалів та моральних цінностей.
У 1998 та 1999 роках Кабінет Міністрів України прийняв дві
Постанови „Про проведення експерименту щодо створення прийомних
сімей в окремих регіонах України”, що забезпечили створення
прийомних сімей у цілому ряді регіонів України. Зокрема, обласними
державними адміністраціями Харківської. Запорізької, Львівської,
Одеської областей, Київської міської держадміністрації, а також Урядом
Автономної Республіки Крим були ухвалені розпорядження про
створення нової інституції сімейної опіки над дітьми-сиротами й
дітьми, які залишилися без батьківського піклування – прийомної сім’ї.
Ініціаторами
проведення
даного
експерименту
виступило
Міністерство України у справах сім’ї та молоді та Представництво
ЮНІСЕФ в Україні.
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Напередодні Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН,
присвяченої становищу дітей (травень 2002 р., Нью-Йорк), весною 2001
року в Україні було прийнято Закон „Про охорону дитинства”, у якому
вперше зафіксовано пріоритет сімейних форм опіки та піклування над
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. А у
квітні 2002 року Постановою Кабінету Міністрів було затверджено
„Положення про прийомну сім’ю”.
Між тим, за даними Інституту соціальних досліджень, у період з
1998 до 2000 року в Україні було створено лише 17 прийомних сімей, у
яких виховувалося 22 дитини. Половина дітей, які виховувались у
таких сім’ях, – це діти віком від 7 до 14 років (11 осіб). 4 дитини були
віком до 3 років; 6 осіб – віком від 4 до 6 років й одній дівчинці
виповнилося 16 років1.
За результатами експерименту було опубліковано кілька
методичних посібників.
На даний момент в Україні існують кілька громадських
організацій, котрі реалізують різні проекти, спрямовані на розвиток
інституту прийомного виховання: Благодійний фонд “Благополуччя
дітей”, Представництва міжнародних організацій „Кожній дитині”,
„Надія та житло для дітей”, а також державні структури.
Створення сімейних форм влаштування, починаючи з 2005 р.
стало одним з пріоритетів соціальної державної політики, відбулися
суттєві зміни у законодавстві, що спрямовані на підтримку батьківвихователів та прийомних батьків
Протягом останнього часу прийняті Закон України “Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Укази
Президента України “Про першочергові заходи щодо захисту прав
дітей” (№1086/2005 від 11 липня 2005 р.) тощо.

Інформаційний звіт про хід експерименту зі створення прийомних сімей в Україні в 2000 роцi (Робочі
матеріали Інституту соціальних досліджень).
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Основні поняття тренінгового курсу
Батьківство – процес забезпечення батьками (рідними чи прийомними)
необхідних умов для повноцінного розвитку, виховання та навчання дітей
(Безпалько О. В. Соціальна робота в схемах і таблицях: Навч. посіб. – К.:
Логос, 2003).
Сім’я – динамічна мала група людей, котрі проживають разом і, як
правило, зв’язані родинними стосунками, спільністю формування й
задоволення соціально-економічних та інших потреб, взаємною моральною
відповідальністю (На базі визначення: Безпалько О. В. Соціальна робота в
схемах і таблицях: Навч. посіб. – К.: Логос, 2003).
Опіка (піклування) – особлива форма державної турботи про
неповнолітніх дітей, що залишилися без піклування батьків, для
забезпечення виховання та для захисту особистих і майнових прав та
інтересів цих дітей (Пункт 1.1. Правил опіки та піклування, затверджених
наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді,
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці і соціальної політики України від 26 травня 1999 року);
Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування
– над дитиною у віці від 14 до 18 років (Стаття 243 Сімейного Кодексу
України від 10 січня 2002 року).
Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у
шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування (Постанова КМ № 565 від
26.04.2002 із змінами від та 06.02.2006).
Батьки-вихователі – подружжя або окрема особа, яка не перебуває у
шлюбі, які взяли на виховання та для спільного проживання не менш як
п’ять дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування, та
яким, за рішенням органів опіки та піклування, надано статус батьківвихователів (Закон „Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування” від 13.01.2005).
Прийомні діти – діти-сироти та діти,
піклування, влаштовані до прийомної сім’ї.

позбавлені

батьківського

Дитина-сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки.
Діти, позбавлені батьківського піклування, – діти, які залишилися без
піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а
також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися
батьки, та безпритульні діти.
Визначення відмінностей між формами сімейного виховання
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В Україні є такі форми сімейного виховання дітей-сиріт.
Усиновлення (удочеріння) – оформлена спеціальним юридичним
актом (рішенням суду) передача на виховання в сім’ю неповнолітньої
дитини на правах сина чи дочки. Таким чином дитина втрачає статус
дитини – сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Усиновлення допускається виключно в інтересах дитини України
відповідно до закону. Порядок передачі дітей на усиновлення, а також
здійснення контролю за умовами їх проживання й виховання в сім’ях
усиновителів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Опіка, піклування – встановлюється над дітьми, які залишилися
без батьківського піклування. Над дитиною яка не досягла 14 років
встановлюється опіка, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18
років. Дитина при цьому не втрачає свого статусу дитини-сироти чи
дитини, позбавленої батьківського піклування, тобто має всі пільги,
встановлені законодавством. Опікуни чи піклувальники отримують
допомогу.
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що
створюється за бажанням подружжя (або окремої особи, яка не
перебуває у шлюбі), які беруть на виховання та спільне проживання не
менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У
такій сім’ї може виховуватися не більше 10 дітей. Діти не втрачають
свого статусу сиріт чи позбавлених батьківського піклування.
Утримання дітей здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Батькивихователі також отримують грошове утримання з місцевого бюджету.
Прийомна сім'я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4
дітей на виховання та спільне проживання. Діти не втрачають свого
статусу сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Утримання
дітей здійснюється за рахунок місцевого бюджету.
Крім зазначених форм сімейного виховання, в Сімейному
кодексі України визначено ще одну форму, механізм реалізації якої на
теперішній час відсутній, – патронат. Він встановлюється над
дитиною-сиротою або позбавленою батьківського піклування на
підставі угоди із органами опіки й піклування та сім’єю другої особи
(патронажного вихователя). Патронажні послуги оплачуються за угодою
з місцевого бюджету, діти не втрачають свого статусу сиріт чи
позбавлених батьківського піклування.
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СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ
Причини
Юридичні
Примітка
сирітства
документи, які
та
підтверджують
відсутності соціальний статус
батьківськ
ої опіки та
піклування
ДитинаСвідоцтво про
Якщо дитину виховувала
сирота – це смерть обох батьків одинока мати, має бути
дитина, в
свідоцтво про смерть матері та
якої
довідка з органу реєстрації
померли чи
актів цивільного стану, що
загинули
батько дитини записаний за
батьки
вказівкою матері згідно зі
статтею 135 Сімейного кодексу

Усиновленн
я,
прийомна
сім’я,
ДБСТ,
опіка,
піклування,
інтернат

Дитина,
позбавлена
батьківськог
о піклування
у зв’язку з
оголошенн
ям батьків
померлими

Усиновленн
я,
прийомна
сім’я,
ДБСТ,
опіка,
піклування,
Інтернат

Рішення суду про
оголошення батьків
померлими та
свідоцтво про
смерть, яке
видається
органами
реєстрації актів
цивільного стану
на підставі
рішення суду

Згідно зі ст. 46 Цивільного
кодексу фізична особа може
бути оголошена померлою,
якщо:
- у місці її постійного
проживання немає відомостей
про її перебування протягом
трьох років,
- якщо вона пропала безвісти за
обставин, що загрожували їй
смертю або дають підставу
припускати її загибель від
певного нещасного випадку,
після спливу шести місяців з
часу зникнення за вказаних
обставин,
- пропала безвісти у зв’язку із
воєнними
діями – після спливу двох років
від дня закінчення воєнних дій.
З урахуванням конкретних
обставин суд може оголосити
фізичну особу померлою і до
спливу цього строку, але не
раніше шести місяців.
Порядок оголошення та правові
наслідки оголошення фізичної
особи померлою встановлюється
Цивільним процесуальним
кодексом
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Можлива
форма
виховання

Дитина,
позбавлена
батьківськог
о піклування
у зв’язку з
позбавленн
ям батьків
батьківськ
их прав

Рішення суду про
позбавлення
батьківських прав
обох батьків

Дитина,
позбавлена
батьківськог
о піклування
у зв’язку з
вилучення
м із сім'ї
без
позбавленн
я батьків
батьківськ
их прав

Рішення суду про
вилучення дитини
без позбавлення
батьків
батьківських прав

Дитина,
позбавлена
батьківсько
го
піклування
у зв’язку з
визнання
м батьків
безвісно
відсутнім
и
або
визнанням
батьків
недієздатн
ими

Підстави для позбавлення
батьківських прав та правові
наслідки позбавлення
визначаються статтями 164,
166 Сімейного кодексу

Відібрання регламентується
статтею 170 Сімейного кодексу.
Слід врахувати, що правові
наслідки позбавлення батьків
батьківських прав та відібрання
дитини у батьків без
позбавлення батьківських прав
різні. Крім того, суд у разі
позбавлення батьків
батьківських прав та відібрання
дитини у батьків без
позбавлення батьківських прав
має накласти заборону на
відчуження майна та житла
дітей, про що повідомляє
нотаріальну контору за місцем
знаходження майна або житла
(стаття 17 Закону України про
охорону дитинства)
Рішення суду про
Згідно зі статтею 43 Цивільного
визнання фізичної кодексу фізична особа може
особи безвісно
бути визнана безвісно
відсутньою
відсутньою, якщо протягом 1
року вона не з'являється за
постійним місцем проживання,
є заява про це і свідчення про
проведення пошукової роботи
(акти). Порядок визнання
фізичної особи безвісно
відсутньою встановлюється
Цивільним процесуальним
кодексом України
або
рішення суду про
Обставини визнання фізичної
визнання фізичної особи недієздатною визначені у
особи недієздатною статті 39 Цивільного кодексу.
Порядок визнання
встановлюється Цивільним
процесуальним кодексом
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Усиновленн
я,
прийомна
сім’я,
ДБСТ,
опіка,
піклування,
інтернат
Інтернат

Прийомна
сім’я,
ДБСТ,
опіка,
піклування,
інтернат
Усиновленн
я під
питанням

Дитина,
Вирок суду
позбавлена
батьківськог
о піклування
у зв’язку з
відбування
м батьками
покарання
в місцях
позбавленн
я волі

Опіка,
піклування,
інтернат

Дитина,
Постанова слідчого,
позбавлена санкціонована
батьківськог судом
о піклування
у зв’язку з
перебуванн
ям батьків
під
арештом
або
Ухвала суду про
перебуванн оголошення в
ям батьків розшук, довідка з
у розшуку органів внутрішніх
справ про розшук

Опіка,
піклування,
інтернат

Розшук оголошується органами
внутрішніх справ у зв’язку з
ухиленням від сплати аліментів і
відсутністю відомостей про їх
місцезнаходження

Дитина,
позбавлена
батьківськог
о піклування
у зв’язку з
тривалою
хворобою
батьків

Довідка з медичної Тривала хвороба батьків
установи про
перешкоджає їм виконувати
тривалу хворобу
свої батьківські обов’язки
батьків

Опіка,
піклування

Підкинуті
діти, діти,
батьки
яких
невідомі

Акт про дитину,
покинуту в
пологовому
будинку, іншому
закладі охорони
здоров’я або яку
відмовилися
забрати батьки чи
інші родичі, акт
про підкинуту чи
знайдену дитину

Усиновленн
я,
прийомна
сім’я,
ДБСТ,
опіка,
піклування,
інтернат

Форма акта, інструкція про його
заповнення затверджена
наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерством
внутрішніх справ України від
17.03.2004 № 142/275.
Акт складається будь-яким
органом, який її знайшов.
Можливі усі попередні варіанти
чи їх комбінація
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Діти, від
яких
відмовилис
я батьки

Акт про дитину,
покинуту в
пологовому
будинку, іншому
закладі охорони
здоров’я або яку
відмовилися
забрати батьки чи
інші родичі,
письмова відмова
батьків від
виховання дитини,
завірена.

Згідно з Сімейним кодексом
батьки зобов’язані забрати
дитину з пологового будинку або
іншого закладу охорони
здоров’я. Відмова від дитини є
підставою для позбавлення
батьків батьківських прав (ст.
143, 155, 164 Сімейного
кодексу).
Письмова відмова батьків від
дитини має бути завірена
головним лікарем чи керівником
медичної установи.
Цей документ є підставою для
усиновлення, але юридичного
статусу дитина не отримує,
необхідне рішення суду про
позбавлення батьків
батьківських прав
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Усиновленн
я,
прийомна
сім’я,
ДБСТ,
опіка,
піклування,
інтернат

Тема: Підготовка до змін в особистому й
сімейному житті
Розуміння важливості батьків і сім’ї для розвитку дитини
Охорона дитинства базується на фундаментальній вірі в те,
що для зростання та розвитку дитини суттєве значення мають
батьки та сім’я. Ми переконані, що всі діти мають право зростати зі
своїми власними батьками, якщо це можливо і відповідає їхнім
інтересам. Якщо діти не можуть зростати у власній сім’ї, то для
забезпечення їхніх потреб їх необхідно розмістити в іншу сім’ю.
З народження сім’я дає нам відчуття того, хто ми є й де наше місце,
а також відчуття нашого оточення. Щоб розвинути впевненість у собі та
здатність довіряти іншим, діти потребують прихильності від батьків.
Завдяки цьому в дитини розвивається сумління, здатність спілкуватися з
іншими, позитивна самооцінка. Також через родину передаються
суспільні цінності, встановлюється культурна ідентичність, утворюється
неперервний зв’язок між поколіннями.
Численні педагогічні та психологічні дослідження доводять, що діти,
що позбавлені батьківського піклування, досить помітно різняться від
своїх однолітків, які виховуються в сім’ях. Причому, вони не гірші і не
кращі від тих, хто виховується в сім’ях – вони просто інші.
Дитина, позбавлена батьківського піклування, повсякчас шукає
відповідь на запитання: „Хто я?”, „Чому так сталося, що в мене немає
мами і тата?” „Навіщо я з’явилася на світ, кому я потрібна?”. На ці
„недитячі запитання” вона не може знайти відповідь, а знайшовши її,
зазнає ще одного тривалого стресу. Така дитина, як стверджують
психологи, переживає сталу депривацію.
Депривація – психічний стан людини, який виникає в результаті
тривалого обмеження її можливостей у задоволенні основних психічних і
соціальних потреб. Деривація дитини характеризується вираженими
відхиленнями в її емоційному і інтелектуальному розвитку, порушенням
соціальних контактів. Депривація виникає, як правило, внаслідок
відсутності батьківського піклування й посилюється під час перебування
в інтернатному закладі.
Розвиток дитини, депривованої в ранньому віці, вже в перші
роки життя різняться від розвитку її однолітка з сім’ї.
Недостатня взаємодія з близькими дорослими призводить до
гальмування емоційної, інтелектуальної, комунікативної сфер та
позначається на особливостях самосвідомості. Відсутність взаємин дітей
з дорослими негативно впливає не лише на їхній інтелектуальний
розвиток, а й на загальну динаміку формування позитивних якостей
дитини, оскільки відсутність прикладу цілеспрямованої діяльності
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дорослих, спрямованої на гармонізацію міжособистісних стосунків,
позбавляє таких дітей життєдайного творчого досвіду.
Порушення в інтелектуальній, мотиваційній сферах, у сфері
саморегуляції, нерегламентованості поведінки спричиняють
відчутні
відхилення
в
загальному
розвитку
якісних
характеристик особистості дітей з інтернатних закладів. Це
наочно простежується в ситуаціях фрустрації - появи перешкод
на шляху досягнення цілей, реалізації бажань і потреб. Порівняльний
аналіз їхньої поведінки показує, що реакції вихованців інтернату
збіднені, мають самозахисний характер. Ці діти, як правило, вдаються до
дорікань, звинувачень, погроз, тобто до так званих реакцій
самозахисного типу, що свідчить про слабкість їхнього саморозвитку,
самоствердження,
про
їхнє
постійне
прагнення
перекласти
відповідальність за ситуацію на оточення. Звичайно, це непродуктивний
шлях переживання критичних ситуацій.
У зв’язку з ранньою депривацією спостерігаються суттєві порушення
мови, її експресивної функції, зниження пам’яті і соціальної активності, а
також порушення природності поведінки в соціумі. Діти, які
виховуються в інтернатних закладах, різняться відчуженістю у
спілкуванні, а то й просто збідненістю в засобах спілкування.
Отже, вивчення проблеми деривації і пов’язаної з нею проблеми
сирітства
свідчить
про
те,
що
діти-сироти
є
найбільш
травмованими, уразливими, оскільки на їхню долю вже з раннього
віку випадає велика кількість негараздів, травмуючих ситуацій,
психотравм.
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Причини переміщення дитини з сім’ї
Існує дуже багато причин, які зумовлюють переміщення дитини з
рідної сім’ї. Через те, що причини переміщення дитини проявляються в
комплексі, а взаємозв’язки між ними мають причинно-наслідковий
характер, їх можна розподілити за характером чинників:
1. Соціально-економічні причини переміщення дитини:
смерть обох чи одного з батьків;
низький матеріальний статок сім’ї, бідність;
відсутність постійного житла;
розлучення батьків.
2. Морально-етичні причини переміщення дитини:
асоціальний спосіб життя одного чи обох батьків, різні види
залежності (пияцтво, алкоголізм, наркоманія і токсикоманія,
схильність до азартних ігор);
злочинні дії батьків;
різноманітні форми насильства над дітьми;
примушування дітей до жебрацтва.
3. Психолого-педагогічні причини переміщення дитини:
дисфункційність сім’ї (неповна, повторного шлюбу, сім’я психічних
інвалідів);
конфліктність, жорстоке поводження з дітьми або з іншими
членами сім’ї;
раннє або позашлюбне материнство;
низький рівень педагогічної культури батьків.
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Сімейні традиції та моделі поведінки
Зміни в житті завжди є складними: вони порушують наш
нормальний, звичний спосіб діяльності. Вони дратують, оскільки
змушують змінювати поведінку, яка вже стала автоматичною.
Більшість справ у житті люди роблять певним чином, за
встановленими схемами, режимом. Це не добре й не погано, але
різні люди мають різні режими.
Такі рутинні способи діяльності також встановлюються в сім’ях.
Вони стають звичними та звільняють від постійного обговорення
щоденного життя.
Однак слід пам’ятати, що:
- режими різних сімей різняться;
- дуже легко вірити, що певний режим є „правильним” і забути, що це
лише певний вибір способу поведінки;
- режим можна змінити.
Сім’ї також об’єднуються довкола традицій. Сімейні традиції
формуються з релігійного, етнічного, культурного та особистого досвіду й
передаються від покоління до покоління. Традиції пов’язують людей з
минулим і дають можливість дізнатися, чого можна очікувати від
майбутнього.
У сім’ях також формуються певні моделі поведінки, про які
повинні знати всі члени сім’ї. Такі моделі стосуються спілкування,
вирішення проблем та прийняття рішень. Але:
якщо вам важко визначити традиції та моделі поведінки у
вашій сім’ї, новій дитині також може бути важко визначити
ваші внутрішні правила, які не обговорюються;
традиції – це ваш спадок і можуть значно відрізнятись від тих, з
якими традиціями знайома дитина;
діти звикають до поведінки своїх сімей, навіть якщо ця
поведінка їм шкодила.
Отже, дитина, житиме у Вашому будинку, може мати зовсім
інший набір традицій, моделей поведінки, звичних способів
діяльності, ніж Ваша сім’я, що може спричинити появу багатьох
проблем. Яким же чином зарадити цьому? Насамперед, треба
знати, що:
1) Коли нова дитина потрапляє в сім’ю, важливо дізнатись, які
моделі поведінки, традиції, режими вона знає та які їй
подобаються.
2) Батьки можуть попросити соціального працівника про
допомогу в управлінні моделями поведінки та режимами дитини.
3) Від усиновлених та розміщених у прийомних сім’ях дітей не
можна очікувати зміни всіх цих аспектів. Можливо, для сім’ї
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буде легше тимчасово адаптуватися до дитини, а ніж дитині
пристосуватися до сім’ї.
4) Деякі зі способів, якими дитина виражає звичну діяльність,
традиції, моделі поведінки, можуть бути незручними для вас.
Опинившись у складній ситуації, спробуйте відповісти на
кілька запитань:
Чи цей спосіб, традиція чи зразок поведінки підходять дитині?
Чи вони шкодять або загрожують комусь?
Чи слід їх змінювати відразу або можна дати дитині певний час на
пристосування?
5) Прийомні батьки не повинні примушувати дітей негайно
адаптуватися до нових умов. Забагато змін одночасно можуть
призвести до порушень, оскільки дитина не зможе задовольнити всі
очікування. Якщо Ви впевнені в тому, що дитина обов’язково
пристосується до традицій, моделей вашої сім’ї, а вона не зможе цього
зробити, Ви відчуєте розчарування й зможете звинуватити в цьому
дитину. Для того, щоб зменшити ризик такого порушення:
поважайте історію дитини;
дізнайтеся про режим, традиції, моделі поведінки дитини;
віддавайте належне позитивному досвіду, який отримала дитина у
своїй сім’ї;
працюйте над негайною зміною лише тих режимів, традицій,
моделей поведінки, які загрожують дитині або іншим;
розробіть план, який підключить до процесу змін всю вашу сім’ю;
визнайте, що зміни потребують часу;
зрозумійте, що традиційні моделі поведінки та режим створюють
комфорт (не очікуйте, що дитина зможе полишити старі комфортні
для неї моделі поведінки, якщо не буде впевнена в тому, що їх
можна замінити на нові).
6) Дитина, розміщена у Вашій сім’ї, може не сприймати дім як
комфортне, безпечне місце, де люди підтримують одне одного.
Зіткнувшись з необхідністю бути частиною Вашої сім’ї, дитина може
розгубитися, злякатись або навіть утекти.
7) Діти, розлучені зі своїми власними сім’ями, переживають змішані й
часто протилежні за своїм змістом почуття:
страх та надію;
сум і щастя;
злість і збудження;
безпомічність та ентузіазм;
провину й полегшення.
8) Кожна дитина, яка зазнала жорстокого поводження,
занедбання, розлучення може діяти непередбачуваним чином.
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Батькам слід пам’ятати, що діти мають власне відчуття часу. Вони
демонструють свої почуття безпосередньо через поведінку. Пам’ятайте
також, що почуття й поведінка можуть проявитися через місяці й роки.
Здається ніби дитина вже пристосувалася до всиновлення, але раптом
вона впадає в депресію через запитання, на кого зі своєї сім’ї вона
схожа. Буває й таке, що добре адаптована до Вашої сім’ї прийомна
дитина несподівано звинуватить Вас у суворості до неї, бо Ви не її
справжній батько.
9) Роль прийомних батьків вимагатиме від Вас застосування Ваших
сильних сторін, навичок та підтримки, а також змусить розвинути
нові:
терпіння та гумор;
чесність і надію;
відданість і чуйність;
здоровий глузд та оптимізм;
всепереможну любов.
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Рекомендації щодо підготовки до першої доби перебування
дитини у новій сім’ї
1. Вашій родині краще самій поїхати по дитину в заклад, де вона
перебуває.
2. Не робіть свята першої доби, бо це може налякати дитину.
3. Не запрошуйте друзів чи членів своєї родини, які не живуть разом з
Вами, до Вас у гості найближчим часом.
4. Бажано, щоб вдома були не всі члени сім’ї. Привезіть дитину тоді,
коли решта родини ще на роботі або в школі.
5. По-перше, покажіть дитині Ваш будинок чи квартиру. Обов’язково
треба показати кухню, туалет, ванну кімнату й кімнату дитини:
ліжко, стіл, стілець, шафу, де вона може покласти свої речі.
6. Запропонуйте дитині поїсти, але не годуйте її делікатесами. Якщо
вона відмовляється навіть від чаю, то дайте їй час отямитися та
запропонуйте їжу пізніше, а ще краще сядьте обідати разом.
7. Розкажіть дитині про свою сім’ю, покажіть фото, щоб увечері, коли
вся родина збереться вдома, дитині було легше орієнтуватися.
8. Якщо в дитини є свої речі, то не слід їх викидати, бо речі можуть бути
дуже дорогими для дитини.
9. Перша доба для дитини надзвичайно важлива, їй цікаво та страшно
одночасно, бо не зрозуміло, що станеться завтра, тому надмірно не
опікуйте дитину.
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Приклад першої доби в сім’ї з життя прийомної дитини
Олена три місяці перебувала в міському притулку для
неповнолітніх і ще три місяці – у дитячому будинку. Її батько помер рік
тому, а мати спилася і за півроку жодного разу не поцікавилася
донькою. Дівчині було тринадцять з половиною років, коли їй
зателефонували й запропонували жити у ДБСТ. Довго вагаючись, вона
погодилася.
Під час весняних канікул за нею приїхали чоловік і жінка. Їх уже
бачили всі, окрім Олени. Дівчина дуже хвилювалась і не могла зібрати
речі. Вона шукала якісь іграшки, картинки, усе випадало з рук.
До міста їхали більш як сто кілометрів. Прийомні батьки ставили
їй якісь запитання, щось розповідали про своїх, рідних дітей, але вона
сиділа , як маленьке вовченя. Її тіпало, усе тіло тремтіло так, що навіть
автомобіль колихався.
Олена зайшла в дім і трохи заспокоїлася – її зустріла усміхнена
дівчина, сказала, що її звуть Наталка, вона теж навчалася у сьомому
класі, і що вони житимуть в одній кімнаті. Наталка показала їй дім,
розповіла, де хто спить, де вчаться інші діти й що незабаром усі
прийдуть додому. Олена була вдячна Наталці, бо говорити з новими
батьками вона не знала про що, а згадувати своє дитинство їй не
хотілося.
Після того як вона розклала в шафі свої речі, у письмовому столі –
олівці й малюнки, її покликали вечеряти. Одразу вразило, що всі діти
називають батьків „мама й тато”. Малюки – Сашко та Оля – подарували
Олені по м’якій іграшці, а Наталка, поки батьки їздили за Марійкою,
спекла пиріг. Під час вечері всі розповідали як пройшов цей день, хтось
хвалився, хтось скаржився, але ніхто не чіпав Олени. Тільки Сашко
спитав: „А що, вона житиме з нами? А вона не битиме мене?”. Вже
потім Наталка розповіла, що хлопчика в притулку били старші хлопці,
через те він боїться. Увечері Олена поділилася з Наталкою своїми
враженнями : „мені тут сподобалося, але „мамою” і ”татом” батьків я
ніколи не називатиму”.
Наступного дня дівчину повезли на ринок, щоб купити щось з
одягу, бо той, який залишився у неї ще від матері, носити вже було не
можна носити: він був малий за розміром і старий. Усі діти раділи
Олениному вбранню, а більш за всіх раділа сама дівчина – вона ніколи
не мала гарних речей.
Своєї обіцянки вона не дотримала, вже через два тижні вона
зверталась до батьків „мама” й „тато”, бо зрозуміла, що її люблять, не
скривдять, адже вона тут щаслива.
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Приклад екокарти
Завдання екокарти – схематично зобразити зв’язки сім’ї з
оточенням. Коло, яке знаходиться у центрі – це сім’я, яку ми
розглядаємо.
Ми пропонуємо вам приклад уявної сім’ї Миколаєнко. Подружжя,
Ольга та Антон Миколаєнко, мають двох дітей: їхня дочка готується до
вступу у коледж, син одружився та переїхав. Батько Ольги живе
окремо.
Ольга працює бухгалтером, Антон – електриком. У вільний час
Ольга допомагає у притулку, Антон відвідує курси водіїв та приймає
участь у заходах своєї профспілки. Вся сім'я є клієнтами медичної
клініки, також вони регулярно відвідують церкву. Друзями сім'ї є
колеги по роботі та деякі члени церкви.
Отже, велике коло всередині показує сім’ю. У ньому розташовані
маленькі кола, які відображають членів сім’ї. Кола у лівому верхньому
кутку відображають друзів та родичів.
Коли ви будете працювати над створенням власної еко-карти, ви
можете почати з того, що визначите важливих родичів та друзів, які
мають зв’язки з вашою сім’єю, та запишете їх імена.
Усі люди або громади, які мають зв’язки з сім’єю, приєднуються
на екокарті лініями. Неперервна лінія відображає сильні стосунки.
Пунктирна – слабкі, а переривчаста – стресові.
Малюємо лінії від усіх цих кіл до кола сім’ї, що відображають
стосунки.
Кола справа представляють ресурси громади, необхідні для
добробуту і розвитку вашої сім’ї (управління у справах сім’ї та молоді,
ЦСССДМ, служби у справах дітей, громадські організації тощо). Ви
можете вказати медичні клініки, школи, дитячі садки і т.п. За
допомогою прямих, переривчастих або пунктирних ліній відобразіть
характер зв’язку з ними. Ви можете додавати стільки кіл, скільки вам
потрібно.
Кола справа внизу представляють „Працевлаштування і доходи”.
Тут ви визначите своє місце роботи, а також додаткові джерела
доходів, наприклад, соціальні виплати.
Остання група кіл позначає волонтерські організації, клуби,
команди. Це може бути церква або громадські організації, до яких
входите ви та ваша сім’я. Їх також можете вказати стільки, скільки
потрібно, і показати зв’язок з ними.
Якщо зв’язок з представленим колом стосується тільки одного
члена сім’ї, проводьте лінію прямо до відповідного маленького кола. В
іншому випадку – ми з’єднуємо з великим сімейним колом.
Угорі ви бачите місце для запису сімейних змін та переміщень.
Сюди можна віднести переїзд, нову роботу, нового члена сім’ї, нову
потребу розвитку, розлучення, смерть або іншу втрату. Ці зміни можна
позначати як позитивні або негативні.
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Екокарта родини Миколаєнко.
Зміни
Син одружився та переїхав

Друзі
Друзі
по
роботі

Ресурси громади

Дочка готується вступити до коледжу

Курси у
коледжі
Медична
клініка

Друзі з
церкви

Ольга

Антон
Робота, прибуток

Родичі

Електрик

Дочка

Батько
Ольги

Син
та
його
дружина

Бухгалтер

Волонтерські громади
Церква

Приту
лок

Профс
пілка

Родина Миколаєнко:
Ольга та Антон Миколаєнки мають двох дітей: їхня дочка готується до
вступу у коледж, син одружився та переїхав. Батько Ольги живе окремо.
Ольга працює бухгалтером, Антон – електриком. У вільний час Ольга
допомагає у притулку, Антон відвідує курси водіїв та приймає участь у
заходах своєї профспілки. Вся сім'я є клієнтами медичної клініки,
регулярно відвідує церкву. Друзями сім'ї є деякі члени церкви та колеги по
роботі.
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Вам пропонується створити власну сімейну екокарту. У
цьому Вам допоможуть наступні запитання.
Моя сім’я складається з таких осіб
__________________________________________________________________
Важливі друзі нашої сім’ї - це
__________________________________________________________________
(за допомогою лінії покажіть характер зв’язків – сильні, стресові або
слабкі)
Важливі члени родини - це
__________________________________________________________________
(за допомогою лінії покажіть характер зв’язків – сильні, стресові або
слабкі)
Мережа, яка допомагає задовольнити потреби розвитку моєї сім’ї – це
__________________________________________________________________
(за допомогою лінії покажіть характер зв’язків – сильні, стресові або
слабкі)
Працевлаштування й доходи моєї сім’ї – це
__________________________________________________________________
(за допомогою лінії покажіть характер зв’язків – сильні, стресові або
слабкі)
Команди та волонтерські мережі, до яких залучена моя сім’я - це
__________________________________________________________________
(за допомогою лінії покажіть характер зв’язків – сильні, стресові або
слабкі)
Зміни й переміщення в моєму житті в даний момент такі
__________________________________________________________________
(за допомогою лінії покажіть характер зв’язків – сильні, стресові або
слабкі)

24

Ви маєте знати
ЯК ПЛАНУВАТИ ЗМІНИ
Прийомні батьки роблять особливий внесок, піклуючись про дітей,
які зазнали жорстокого поводження або занедбання. Ця відданість
приносить їм свої винагороди, але й руйнує звичний уклад життя,
оскільки життя сім’ї змінюється, іноді дуже помітно.
Як прийомні батьки Ви маєте:
1. Почуватися зі зміною комфортно.
2. Підтримувати кожну дитину під час змін.
3. Обговорити такі делікатні питання, як сексуальність, наруга, безчестя.
4. Активно домагатися для дітей послуг, зокрема у сфері освіти,
фізичного та духовного здоров’я.
5. Надавати їм можливість молитися та відвідувати службу (якщо вони
віруючі).
6. Розуміти, що хоча підтримка управління змінами є важливою, її не
завжди надаватимуть.
Організації, які підтримують, мають:
1. Обговорювати переваги та пояснювати ризики.
2. Заохочувати спілкування.
3. Забезпечувати батьків літературою зі складних питань виховання
дитини.
4. Надавати підтримку, розподіляти ресурси громади.
5. Надавати приватні/громадські ресурси.
6. Звертатись до відповідних асоціацій і груп по допомогу.
Розпізнання почуттів та поведінки, пов’язаних зі змінами:
1. Всі діти фантазують. Прийомні діти можуть створювати фантазії про
те, якими насправді є їхні батьки, наприклад:
Мама не вдарила б його, якби бос не накричав на неї;
Тато мене б’є тільки тоді, коли я не хочу до нього притулятися;
Мама мене любить, але не може відвідати, бо вона дуже далеко;
Тато хоче, щоб я жив з ним з наступного місяця, а ще він купить мені
велосипед.
2. Діти часто створюють фантом своїх батьків, які не мають жодної риси
з тих, що не подобається їм у прийомних батьків. Вони можуть уявляти,
що їхня рідна мама красива, багата жінка, котра купить їм той одяг,
який вони захочуть, і ніколи не каратиме їх.
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3. Іноді діти створюють фантазії, щоб пояснити біль, якого вони зазнали
в особистих стосунках, наприклад, їх переплутали в пологовому дитинку
й вони жили не в тій сім’ї.
4. Діти можуть фантазувати про нову, поки що незнайому, прийомну
сім’ю:
Фантазії про те, що їх не люблять: „Нова сім’я не любитиме мене,
бо мене ще ніхто не любив”.
Фантазії про відмову: „Прийомна сім’я попросить мене піти”.
Фантазії про ідеальну сім’ю: „Якщо я почекаю, то мене забере
сім’я моєї мрії”.
5. Коли діти мають такі фантазії про сім’ї, вони напевне будуть
розчаровані. Необхідно розробити спеціальний план, щоб допомогти
дитині опанувати своїми почуттями й поведінкою.
6. Стратегії, розроблені з урахуванням особистості дитини, з
опорою на сильні сторони, навички, підтримку, можуть
допомогти опанувати почуття. Для цього необхідні:
1. Терпіння – дитині знадобиться час, аби зрозуміти, що життя у
Вашому домі буде добрим, хоча й не ідеальним, як у мріях, але
добрим.
2. Знання – час і розвиток допоможуть дитині. Більшість дітей
виростають з фантазій. Трохи фантазії – це нормально, що означає
творчість та інтелект. Соціальний працівник й психологконсультант допоможуть визначити, коли фантазія стає
проблемою.
3. Консультування – старші діти, які все ще прагнуть сховатися у
фантазіях, можуть потребувати консультацій психолога, щоб
позбавитись фантомів.
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ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕОБХІДНІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
1. Дитина квола, виглядає знесиленою, хворою.
2. У дитини під час рухів шиєю болить голова.
3. У дитини з’явилося напруження м’язів шиї, вона не може зігнути
шию, в неї болить голова.
4. Дитина має напад судом.
5. У дитини зіниці різного розміру (це може свідчити про наявність
внутрішньочерепної гематоми, підвищення внутрішньочерепного
тиску).
6. У дитини з’явився червоний або багряний сип, бордові плями, синці,
які не пов’язані з травмою.
7. На шкірі з’являється кропивниця (пухирі як після пожалення
кропивою) .
8. Дитина дихає так швидко або важко, що не може гратися, кричати,
плакати або пити (можливо, це травма грудної клітки, запушена
інфекція, пневмонія, порок серця)
9. У дитини з’явився сильний біль у животі, від якого вона корчиться та
кричить (можлива внутрішня гематома).
10. У дитини болить живіт після нещодавньої травми, падіння, удару в
живіт (блювання або діарея відсутні).
11. Дитина має чорні випорожнення або з домішками крові (можлива
внутрішня кровотеча).
12. Немовля не пісає понад 8 годин, ротова порожнина та язик мають
сухий вигляд.
14. В дитини з’явилася теча з носу після удару головою.
15. У немовляти (віком до 4 місяців) сильне блювання після їди.
16. Немовля (до 4 місяців) має температуру 37,7° під пахвою і близько
38,8° ректально.
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ЯК РОЗПІЗНАТИ ПОВЕДІНКУ, ЯКА ВКАЗУЄ НА НЕОБХІДНІСТЬ
ПРОФЕСІЙНОЇ УВАГИ
1. Незвичайна реакція дитини на взаємодію: така поведінка, ніби інших
людей тут немає.
2. Невідповідна реакція, наприклад, сміх чи плач без очевидної
причини.
3. Настільки сильні
функціонуванню.

фантазії,

що

вони

заважають

щоденному

4. Відсутність інтересу до спілкування з однолітками; втрата нормальних
стосунків з однолітками.
5. Нездатність реагувати на інших людей.
6. Відсутність адекватних страхів або надзвичайний страх, що заважає
щоденному функціонуванню.
7. Галюцинації.
8. Нездатність до розвитку мови, або зникнення мови після того, як вона
розвинулася.
9. Мова, якою не можна спілкуватись.
10. Постійний ненормальний ритм мови, заїкування.
11. Неадекватна реакція на стимули, може бути гіпер- або гіпочутливою
до звуків, дотиків і т. д.
12. Незвична постава або постійне ходіння на кінчиках пальців.
13. Стереотипні рухи пальцями та руками.
14. Схильність завдавати поранень самому собі.
15. Наполягання на однаковості виконання справ, розміщення об’єктів.
16. Відставання в розвитку, поєднане з різними сферами нормального
чи ненормального функціонування.
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Книга для батьків
ІІ розділ

Тема: Подолання у дитини відчуття втрати
Основні поняття розділу
Даний розділ охопить деяку загальну інформацію про типи втрат
дітей і дорослих, і про те, як вони переживають ці втрати. Ми
поговоримо про важливу роль прийомних батьків і соціальних
працівників у допомозі дітям, іншим дорослим і самим собі в подоланні
власних почуттів і поведінки, що пов’язана з розлукою, втратою і
стражданням. Для декого з нас ця тема може бути дуже емоційною. Ми
хочемо, щоб ви мали на увазі таке: розлука, втрата та
страждання є частиною людського досвіду. Якщо ви станете
прийомними батьками, це означає, що ви займатиметеся справами,
пов’язаними з втратами для вас, для інших дорослих і, що
найважливіше, для дітей, які перебувають під вашою опікою.
Що ж означають основні поняття цього розділу?
Розлука - розставання з близькими людьми, відокремлення,
неможливість бути разом, розрив стосунків. У народі кажуть: „Жити в
розлуці, жити в муці”.
Втрата - позбавлення того, чим володів; те, що загублено;
зникнення когось або чогось. Одним з видів втрати є розлука.
Страждання допомагає перебороти
„Здатність страждати”
можна більше зробити;
невдачу, залишатися
особистої цінності.

болісний процес переживання горя, який
біль втрати; стан горя, страху, тривоги, туги.
має значення там, де активністю нічого не
вона робить людину здатною переносити горе й
морально незломленою, не втрачати своєї
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Види втрат
Найчастіше втрати поділяють на дві категорії:
1. Передбачувані втрати, тобто ті, що є невід’ємною частиною
нашого життя. Наприклад, втрата літніх батьків, втрата дітей, що
виросли й переїхали до власних домівок, вихід на пенсію та втрата
роботи через вік.
2. Непередбачувані втрати, тобто такі, яких ми не чекаємо, які, ми
сподіваємося, ніколи не стануться з нами: хвороба, травми,
розлучення, смерть дитини, смерть батьків у молодому віці.
Також усі втрати можна поділити на чотири види залежно
від об’єкта втрати:
1.Втрата здоров’я: як фізичного, так і душевного.
2.Втрата близької людини через смерть або розлучення.
3.Матеріальні втрати.
4. Втрати духовних цінностей, таких як сенс життя, самоповага,
гідність, любов, віра.
Види втрат
залежно від
ступеня очікуваності

НЕ ПЕРЕДБАЧУВАНІ

ПЕРЕДБАЧУВАНІ

ВТРАТИ

Види втрат
залежно від
об’єкта втрати

ЗДОРОВ’Я

БЛИЗЬКІ
ЛЮДИ

МАТЕРІАЛЬНІ
ЦІННОСТІ

ДУХОВНІ
ЦІННОСТІ

Обставини, за яких дитина може опинитися в прийомній сім’ї,
майже завжди пов’язані з непередбачуваними втратами здоров’я,
близької людини, матеріальних втрат або втрат духовних цінностей, які
є дуже серйозними.
Прийомним батькам необхідно знати, якого типу втрат
зазнала їхня дитина та керуватися певними правилами:
1. Важливо розуміти, що більша частина значущого життєвого досвіду
передбачає певний тип втрат.
2. Деякі втрати не такі очевидні як інші і, дізнавшись про життя
людини, можна визначити, від якої втрати вона страждає.
3. Усі люди, що переживають втрату, реагують на неї своїми почуттями
й поведінкою.
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Етапи страждання
Страждання не є однорідним за своїм змістом упродовж тривалого
часу, воно змінюється, проявляючи себе по-іншому на кожному
наступному етапі чи стадії.
Етапи 1 і 2:
Перший
етап
називається
ШОК,
за
ним
відразу
починається етап ЗАПЕРЕЧЕННЯ або ВІДМОВИ ПОВІРИТИ. Ці два
етапи йдуть поруч, один за одним. Між ними майже не має дистанції.
Коли ви щось втрачаєте, спочатку переживаєте шок, який у свою чергу
відразу ж вмикає заперечення того, що ви справді щось втратили. Поіншому це називається ПРОТЕСТ.
Протестна поведінка пов’язана з тими ж почуттями, які належать
до шоку й заперечення. На цій початковій стадії діти й дорослі
намагаються перешкодити втраті або заперечують, що вона трапилася.
Уявіть собі, ніби ви загубили власний гаманець. Спочатку ви
шукатимете гаманець усюди, багато разів оглядаючи кишені, сумку,
стіл тощо. Ви не повірите або не захочете вірити, що дійсно його
втратили.
(Коли прийомні діти переживають шок і заперечення, вони
можуть часто плакати – довго та голосно. Або ж дитина, яка пережила
сексуальне насильство може блокувати ці спогади й нікому про них не
говорити.)
Етап 3:
Третій етап - це ПЕРЕГОВОРИ. Іноді ми відчуваємо, що
можемо домовитись і виправити ситуацію. Ми відчуваємо, що є така
дія, виконання якої може усунути загрозу. З цією стадією також часто
пов’язане відчуття провини.
На прикладі втрати гаманця можлива фраза: „Боже, якщо мій
гаманець знайдеться, я пожертвую частину грошей бідним”. Іншим
варіантом „домовленостей” стане: „Господи, якщо ти зробиш так, що
моя мама одужає, я кину палити”.
Прийомні діти на цьому етапі запитують у себе: „Чому я
тут, у цій сім’ї?” Більшість дітей вважають, що відповідь на це
запитання збігається з так званою концепцією „поганої
людини”. Дитина думає:„Я погана, зі мною щось не так, саме тому
мене били або забрали з моєї сім’ї”. Вона намагається відшукати
причини, які призвели до того, що її сім’я погано до неї ставилася й
відмовилася від неї. Наприклад, Вернон з фільму відчував, що його
матері соромно через його невдачі в школі й тому вона більше не хотіла
опікуватися ним. В такому разі він може почати проситися додому,
пообіцявши краще вчитися в школі. Діти, зазвичай, будь-яку ситуацію
розглядають як таку, що може бути причиною розлучення і втрати –
вони занадто незалежні, сваряться з братами, занадто надокучають, не
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можуть користуватися туалетом, вони не виправдовують очікувань
тощо.
Деякі старші діти мають альтернативну модель
концепції „поганої людини”. Вони думають, що погані їхні
батьки, але все ж сподіваються, що ті заберуть їх назад.
Випрошування набирає такої форми: „Я прощу й забуду весь той біль,
якого вони мені завдали, якщо вони візьмуть мене до себе”.
Третя форма цієї концепції виявляється, коли дитини не
вважає винною ані себе, ані своїх батьків, але звинувачує
соціального працівника, вчителя, прийомних батьків, які
забрали її – „Якби мені призначили іншого соціального працівника, я
був би вдома”.
Етап 4:
На четвертому етапі ми можемо спостерігати прояви ЗЛОСТІ.
Вони можуть спрямовуватись як на інших, так і на себе. На цій стадії
приходить усвідомлення того, що втрата дійсно сталася і
повернути все назад неможливо.
Хоча деякі діти так роблять, зазвичай їм важко виявити свою
злість через розлучення й розміщення в прийомній сім’ї безпосередньо
батькам. Рідні батьки викликають одночасно позитивні і негативні
відчуття. Легше розізлити прийомних батьків, аніж спрямувати
роздратовану поведінку на рідну сім’ю. Якщо почуття злості може бути
виявлене і скероване здоровим чином, це дає змогу дітям позбавитися
концепції „поганої людини”.
Але фокус злості на четвертій стадії може бути
спрямований не тільки зовні, але й усередину. Зазвичай це
проявляється у вигляді ДЕПРЕСІЇ. Як ви бачите на схемі між цими
двома видами поведінки є зворотний зв’язок, тому що вони базуються
на однакових почуттях.
(Коли мати Натана померла, його батько почав більше пиячити й
не міг піклуватися про Натана та про себе. Ця поведінка є прикладом
депресії.)
Дитяча депресія може бути менш помітною для
прийомних батьків, учителів та соціальних працівників, аніж
виявлення злості. Але обома цими почуттями важливо
управляти.
Етапи 5 і 6:
Ці етапи стосуються подолання емоційних наслідків
втрати. Подолання починається з РОЗУМІННЯ І ПРИЙНЯТТЯ
сильного страждання. На цих етапах люди реалістичніше починають
розуміти, відповідно до свого віку, здатностей, емоційного розвитку, що
саме сталося й чому.
Коли люди досягають стадії розуміння своєї втрати, вони
можуть виразити, залежно від віку та здатностей, чому вони
відчувають сором, провину, злість, радість або сум. Діти
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починають відходити від концепції „поганої людини”, подолання дає
більше енергії для виконання життєвих завдань, з’являється відчуття
надії на майбутнє.
(Подруга соціального працівника раптово зламала ногу,
перенесла операцію, мала безліч побутових та життєвих проблем. Але
поступово вона впоралася зі станом розгубленості, депресії. Одним зі
свідчень цього стала її поява на дружній вечірці на милицях. Після
досить важкого часу, стало відчуватись, що вона долає втрату. Це
відбулося тоді, коли жінка почала виконувати роботу, проводити
зустрічі в домашніх умовах.)
Діти можуть почати легше висловлювати позитивні і
негативні думки про своїх батьків. Ось що сказала одна 9-річна
дитина: „Моя мати була красива, але іноді смішна. Вона вживала
наркотики й не могла від цього відмовитися. Мені було боляче, коли
вона це робила. Іноді я її люблю, а іноді – ні. Я знаю, що вона ніколи не
зможе про мене турбуватися, але я знаю, що я їй небайдужа”.
Прийомні діти зазнають впливу через свої втрати. Через
обмежені розумові та емоційні здатності до розуміння й подолання
страждання, діти часто на кожній новій стадії розвитку повертаються
до страждання.
Саме тому прийомні діти потребують таких прийомних батьків,
які могли б допомогти їм подолати страждання. Їм також треба
подолати відставання в розвитку, спричинене численними втратами
або „застряванням” у процесі страждання.
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Нижче представлена схема етапів страждання, яка
охоплює майже всю структуру проходження через досвід
втрати. В цій структурі ми виокремлюємо 3 компоненти:
 об’єкт втрати;
 етапи страждання;
 процес подолання емоційних наслідків втрати.
Втрати
Здоров’я

Матеріальні втрати
Близькі люди

Гідність, самооцінка

Шок
Відмова повірити
Переговори
Злість
Асоціальні дії
(злість на інших)

Депресія
(відчай)
Розуміння
Прийняття
Здатність справитися з втратою
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Фактори, які впливають на особливості переживання втрат
Відомі сім факторів, які впливають на силу відчуття
втрати:
1. Природа втрати
Важливим є тип втрати, а також те, наскільки вона була
очікуваною або неочікуваною. Однією з найбільших втрат для дитини є
втрата батьків, оскільки саме з ними пов’язується стабільність її життя.
2. Вік людини, її життєвий досвід
У різні вікові періоди діти по-різному сприймають і розуміють
втрати та їх причини. Наприклад, здатність немовлят розуміти, що з
ними відбувається, обмежена. Дитина 1-3 років може не пам’ятати про
втрату, але виявляти агресивну реакцію на обмеження. У молодшому
шкільному віці діти у різних втратах звинувачують часто себе. У
підлітковому – інших. Як наслідок таких переживань погіршується
поведінка, закріплюються шкідливі звички. У такий спосіб відбувається
самоствердження.
3. Ступінь прив’язаності до особи, з якою розлучається дитина
Чим міцніша прив’язаність до когось, тим глибша втрата. Це
пояснюється силою емоційних зв’язків, сильними почуттями, які в
результаті втрати не задовольняються, що викликає страждання.
4. Здатність розуміти, чому сталася втрата.
Вона залежить від віку, інтелектуального розвитку, емоційного
стану, життєвого досвіду і інформації про те, що відбулося.
5. Обставини, які стали причиною втрати.
Що стосується розлучення, то тут слід врахувати, як саме воно
відбулося і що стало його причиною, наприклад: чи це розлучення
батьків було запланованим або ж це трапилося раптово й дуже болюче,
оскільки дитина не була готовою до таких змін; або дитина жила в
умовах конфліктування батьків, жорстокого поводження з нею, тоді
розлучення з сім’єю може сприйматися з полегшенням.
6. Кількість попередніх втрат
Діти, які часто переїжджали та в яких часто змінювалися опікуни,
вихователі, втрачають здатність формувати прив’язаності. Іноді
кількість
втрат
упродовж
короткого
періоду
може
бути
приголомшливою й серйозно вплинути на спроможність людини долати
це.
5. Присутність тих, хто може допомогти
Будь-яка людина легше переживає втрату тоді, коли поряд неї є ті, хто
її підтримує в горі, допомагає долати труднощі, пропонує розраду,
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спілкується і намагається вселити у неї почуття оптимізму на майбутнє,
віри у влані сили щодо подолання втрати. Особливо необхідна така
підтримка дітям, які мають вразливу психіку і ще не готові до
самостійного життя.
Найкращими помічниками дітям, що пройшли через страждання,
викликані втратами батьків, сім’ї, дому, стабільних і комфортних умов
життя, поваги і самоповаги можуть бути практичні психологи,
соціальні педагоги і соціальні працівники, прийомні батьки та інші
люди, здатні на допомогу і співчуття.
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Роль прийомних батьків (усиновлювачів, опікунів) у допомозі
подолання відчуття втрати у дитини
Діти, які потрапляють у прийомну сім’ю, зазвичай пережили всі
основні втрати: здоров’я, рідної людини та самоповаги.
Запитують, як можна їм допомогти? Практика підтверджує, що
кожного дня сотні прийомних батьків та соціальних працівників
змінюють життя цих дітей і їхніх сімей на краще.
Що реально можуть зробити прийомні батьки?
1. Визнати, що дитина, яка постраждала від жорстокого фізичного та
емоційного поводження або сексуальної наруги, потрапляє до
приймних батьків з уже викривленими уявленнями про стосунки
батьків і дітей.
2. Визнати, що для зміни уявлень цих дітей про добро і зло, про цінності
життя і формування здорових стосунків, необхідна командна робота
відданих і вправних прийомних батьків, соціальних працівників та
психолога.
3. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, демонструвати дитині, що:
 її потреби та почуття є важливими;
 батьки турбуватимуться про неї;


її потреби можна висловити
шляхами і засобами;

й

задовольнити

позитивними

 батьки та інші дорослі можуть бути відданими, їм можна довіряти.
4. Чесно й відверто поговорити з фахівцями про проблеми виховання
та висловити стурбованість щодо емоційного стану прийомної
дитини.
Варто зазначити, що деякі фахівці, які десятиліттями працюють
з дітьми, сім’ями, молоддю, котрі залучені до опікунства та
всиновлення, вважають, що зовсім подолати втрату неможливо. Вона
повертається різними шляхами, але не повинна загрожувати успішному
вихованню та ставити під загрозу стосунки з прийомною сім’єю.
Насправді нова сім’я для дитини є не джерелом проблеми, а навпаки, є
зцілюючим джерелом. Слід виробити раціональні очікування щодо
прогресу дитини й допомоги, яку ми можемо їй надати.
Допомагати іншим справитися зі своїми втратами, це, напевне,
найскладніше завдання прийомного виховання, але це приносить і
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найбільшу винагороду. Прийомні батьки мають справу з дуже
емоційними ситуаціями. Прохати про допомогу не тільки нормально, а
й необхідно! І якщо члени команди, прийомні батьки, соціальні
працівники, психологи здатні відверто говорити один з одним, то разом
вони зможуть змінити життя вразливих дітей і сімей.
Потенційним прийомним батькам слід обміркувати, до
якої міри вони є чи можуть бути менеджерами втрат дітей і
сімей на стадії шоку, злості, депресії. Бути менеджерами
втрат передбачає створення сприятливого середовища для
дитини та допомогу їй у розвитку здатності до подолання
втрат, готовності до змін, до створення свого майбутнього;
керівництво, управління процесами організації раціональної
взаємодії батьків і дітей.
Варто розуміти, що виконання такої ролі прийомними
батьками може ускладнюватися тому, що:



Втрати цих дітей можуть нагадувати нам про власні
втрати. (Якщо хтось із нас був зґвалтований, йому, мабуть, важко
працювати з дитиною, котра теж це пережила.)
Втрати пов’язані із жорстоким поводженням можуть
змусити розізлитися на рідних батьків, хоча це втрати і
для них також.



Дитина розміщена в прийомній сім’ї може нагадати про те,
що мама сама не може народити.



Постійні страждання дитини, навіть після тривалого
перебування у прийомній сім’ї, можуть засмучувати та
дратувати прийомних бітьків, адже вони полюбили дитину.



Втрата контролю над поведінкою дитини може розсердити й
засмутити прийомних батьків.

Саме тому прийомним батькам важливо чесно та відкрито
говорити зі спеціалістами, щоб визначати власні занепокоєння, сильні
сторони та підтримку, якої вони потребують.
Дуже важливо мати менеджерів втрат у команді тому
що:
1. У виробленні раціональних рішень потрібні енергійні люди з
об’єктивним поглядом на ситуацію.
2. Врахування досвіду тих, хто вже пройшов через певні випробування,
може допомогти уникнути помилок батькам-початківцям у вирішенні
проблем.
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Розуміння та допомога дітям, які пережили розлучення чи втрату
Вік

Завдання розвитку

Наслідки
розлучення чи
втрати

Допомога в
мінімізації травми

Немовл
я

Немовля
розвиває
відчуття захищеності
й довіри зі щоденного
досвіду в результаті
задоволення її потреб
у
їжі,
режимі,
санітарних
умовах.
Чим більша довіра,
тим тісніший зв’язок
з тими, кому довіряє.

Різна реакція –
крик,
плач.
Виникнення
почуття недовіри
до
дорослих,
тривожність, може
погіршитись стан
здоров’я

Дотримуйтесь
розпорядку
дня.
Задовольняйте
нагальні
природні
потреби
дитини.
Посміхайтесь
їй,
розмовляйте з нею,
співайте колискові,
притискуйте
до
грудей, пестіть.

Дитина
,
яка
почина
є
ходити

Вона вже може не
триматися за маму й
починає
розвивати
почуття самоповаги
та
здатності
до
самостійної
діяльності.

Порушення
почуття
незалежності,
самоповаги. Може
регресувати
в
розвитку.
У майбутньому ці
спогади
стануть
для
неї
дуже
болючими.

Розвивайте баланс
між самостійністю
й
залежністю.
Толерантно
ставтесь
до
супротиву, оскільки
дитина не довіряє
дорослим.
Їй
потрібно
переконатися
у
можливості
довіряти

Дитина
дошкіл
ьного
віку

Навчання
самообслуговуванню,
розвиток
індивідуальності,
самостійності, мовних
навичок, пізнавальної
активності,
дослідження довкілля,
розвиток
моторних
навичок.

Звинувачує
себе,
боїться
бути
покинутою,
лякається довкілля,
неправильно
сприймає причини
переміщення.
В
результаті
перенесеної
психічної травми
може
виникнути
затримка
у
розвитку.

Вислуховувати
фантазії і розповіді
дитини, які можуть
містити
важливу
інформацію
про
проблеми
дитини.
Зацікавлювати
різними
видами
діяльності,
разом
гратися,
заохочувати
активність,
створювати
життєрадісну
атмосферу у сім’ї.
Поводитися як з
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Дитина
молод
шого
шкільн
ого
віку
(6–10
років)

Підлітк
и

Навчання в школі,
фізичний,
інтелектуальний,
моральний,
естетичний розвиток.
Виховання
емоційного
відгуку,
культури поведінки.

Замикання в собі,
відчуття провини
за те, що сталося,
недовіра
до
дорослих. Бажання
втекти
з
дому,
сховатися. Інколи –
суїцідальні настрої,
бажання
помститися,
регресія до більш
ранніх
стадій
розвитку.

дорослим.
Поважати почуття.
Не прискіпуватися.
Налагоджувати
довірливе
спілкування.
Не
засуджувати і не
обговорювати
рідних
батьків.
Пояснити причини
розлучення
як
тимчасові.
У
вихованні
спиратися
на
позитивні
риси
характеру
і
здібності
дитини.
Залучати
до
спільних
доброчинних справ.

Розвиток
інтелектуальних
здібностей. Моральне
і
соціальне
виховання. Залучення
до справ сім’ї і роботи
на користь інших.

Втрата спричиняє
емоційну
нестабільність
та
імпульсивність,
ускладнює
самооцінку
та
ідентифікацію.
Розлучення з сім’єю
на
стадії
прагнення
до
незалежності
викликає агресію,
потребу у пошуку
винних, бажання
помститися,
втекти
з
дому,
провокує
злісну
непокору.

Потребують поваги
і
стимулювання
позитивної
самоповаги.
Самоствердження
скеровувати у русло
творчості, розвитку
здібностей,
фізичного
виховання.
Встановлювати
довірливі стосунки.
Потребують
сексуального
виховання
і
роз’яснення
наслідків
шкідливих звичок,
асоціальної
поведінки
та
включення у всі
справи сім’ї. При
потребі
–
психокорекція.
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Таблиця історії втрат Світлани
Світлана – дівчина 15 років, яка виховується у прийомній сім’ї.
Ві
к

2
р.

Вид
втрати
Близькі
люди.
Впевнен
ість

Близькі
люди
5
р.

8
р.

Близькі
люди.
Самопов
ага

Близькі
люди.
Матеріа
льні
цінності
9
р.

12
р.

Близькі
люди.

Надана
допомога
Втрата уваги Невідомо
та
піклування
батьків через
народження
молодшої
сестри
Втрата
Посилилась
спілкування увага матері,
з
батьком сильна
через
турбота
й
розлучення
захист
батьків
Обставини

Вплив на
поведінку
Сильні
ревнощі
до
сестри,
які
тривають досі

Надбання

Оксана
починає
красти гроші
в мами, разом
з
сестрою
знущаються
над бабусею

Сильна
ідентичніст
ь з батьком,
почуття
гордості від
того,
що
схожа
на
батька

Помирає
Невідомо
бабуся
й
дівчата
відчувають
свою вину в
її смерті

Сильне
почуття
провини, але
водночас
–
злість
на
маму. Починає
знущатися
з
матері, краде
гроші
Помирає
Передача
Жорстокість у
мама,
опіки
над поведінці
–
приїжджає
дітьми
– стосовно
дідусь
тітка
оточення
(мамин
(зведена
дорослих
та
дядько)
та сестра мами) молодшої
роздає
і стає
сестри
розпродує
офіційним
майже
всі опікуном
і
сімейні речі
дбає
про
дівчат

Тітка
відмовляєтьс

Невідомо
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Незадовільне
навчання
в

Проживанн
я разом з
тіткою
створює
умови для
розвитку
побутових
навичок –
дівчата
вміють
дуже добре
вести
господарств
о

Матеріа
льні
цінності.
Впевнен
ість
Близькі
люди

я
від
опікунства й
передає
дівчат дідові

школі, погані
стосунки
з
оточуючими

Дід передає Дівчат
дівчат
до влаштовуют
притулку
ь
у
прийомну
сім’ю,
надають
допомогу
психологи

У
поведінці
залишаються
всі негативні
прояви,
які
були до цього
–
крадіжки,
жорстокість
до сестри

13
р.
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У
прийомній
сім’ї
створені
умови для
подолання
негативних
переживань
, а також
для
повноцінно
го
розвитку,
поліпшують
ся успіхи в
навчанні,
починає
турбуватис
я
про
дорослих

Негативні емоції як наслідок впливу втрат
Хоча й вирізняють поступові етапи страждання, можна побачити,
що наші почуття весь час, доки наша втрата є свіжою, переходять з
одного етапу до іншого й знову повертаються до вже пережитого.
Одним словом, ми знову будемо відчувати жаль та скорботу, навіть,
коли розуміємо, що сталося й нам вдалося взяти себе в руки і зрештою,
вже непогано справляємося зі своїми почуттями. Це називається
еволюційним стражданням.
Наприклад: Кілька років тому ви були в когось закохані, а потім
ваші стосунки перервалися. Вам цього не хотілося й упродовж
тривалого часу ви відчували жаль, що більше не спілкуєтеся з об’єктом
вашого кохання. Потім ви ці почуття перебороли. Одружилися з іншим
і ваше життя приносить вам відчуття щастя. Але одного дня ви почули
пісню по радіо, яку співали разом зі своєю колишньою коханою. І
раптом ви знову відчуваєте жаль за тими стосунками й тим часом.
Повернення скорботи може бути викликане річницею, святом,
днем народження, піснями, їжею. І навіть, якщо ви побачили когось
схожого на втрачену вами людину, ви почнете знов відчувати жаль.
Розвиток скорботи й повернення до вже пережитих
відчуттів особливо властиве дітям. Іноді здається, що діти вже
забули про свій біль, але раптом вони стають роздратованими
та сумними, бо щось їм нагадує про нього.
Коли ми досягаємо стадії розуміння нашої скорботи, і починаємо
справлятися з нею, ми думаємо, що пережили нашу втрату. Звичайно,
це не означає, що ми тепер радіємо з цього приводу. Це лише свідчення
того, що ми можемо продовжувати наше життя й через те, що маємо
досвід втрати, ми дізналися більше про самих себе і про інших .
Інколи дорослі і діти вдають, ніби вони змирилися з
втратою. Вони стримують свої емоції і не дозволяють собі
думати про це. На жаль, ці сильні почуття нікуди не зникають
і можуть завдати шкоди пізніше.
Декому не щастить, втрати просто „сиплються на голову”. Не
встигнув змиритися з однією втратою, а вже зазнав іншої. Постійні
втрати, особливо, якщо нема можливості пережити відчуття скорботи,
призводять до посилення емоцій.
Діти з прийомних сімей пережили розлучення зі своєю
сім’єю та оточенням. Вони страждатимуть. Це так, навіть, якщо
вони самі втекли або попросили їх забрати. Пам’ятайте – більшість дітей
не хочуть залишити свою сім’ю, попри на жорстоке поводження з
ними.
Більшість таких дітей зазнали багатьох втрат. Вони
пережили смерть, зникнення важливих людей зі свого життя,
невиконання обіцянок. Вони втратили довіру, коли їхні батьки
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жорстоко з ними поводилися. Деякі з них жили в кількох різних сім’ях.
Біль від втрати й розлучення є таким типом травми, що може зупинити
дитину на певному рівні розвитку або, навіть, змусити регресувати до
попереднього рівня.
Працюючи з дітьми в теперішньому часі, ми повинні
враховувати як важливий фактор їхнє минуле. Вони могли
засвоїти такі моделі поведінки, які допомогли їм вижити при
жорстокому поводженні, але суспільство вважає їх руйнівними та
неприйнятними. Часто вони злі, пригнічені або жорстокі через втрату й
біль. Ми називаємо це „приховування болю”. Іншими словами, якщо ви
бачите злість, шукайте біль. Інші діти поводяться якнайкраще,
здаються чарівними та безтурботними. Це їхній спосіб приховати біль,
який все одно за певних обставин спливе на поверхню. Їм потрібні
сім’ї, які тимчасово або постійно турбуватимуться про них,
допомагатимуть долати біль і засвоювати прийнятні моделі
поведінки, зростання та розвитку. Сім’ї, які будуть розуміти їх
емоційний стан і ті страждання, що випали на їхню долю.
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Тема: Розвиток дитини та причини його
затримки
Основні поняття розділу
Для того, щоб краще усвідомлювати, що таке „розвиток” необхідно
розглянути поняття, які досить часто ототожнюються з ним.
Онтогенез людини – цілісний процес, що виражається в окремих
пов’язаних між собою формах (морфологічній, фізіологічній, психічній і
соціальній), це становлення людини як організму, свідомої суспільної
істоти й особистості.
Для розкриття сутності цього процесу використовують передусім
поняття „розвиток” і „формування”, часто як синоніми, хоча кожне з
них має свою, досить чітко окреслену сферу, у межах якої його доцільно
застосовувати.
Розвиток – загальне поняття. Використовують його найчастіше
для визначення процесу руху від нижчого (простого) до вищого
(складного); це – кількісні та якісні зміни живої людської істоти, зміни
необхідні, послідовні, пов’язані з певними етапами її життєвого шляху, і
прогресивні, що характеризують її структурне та функціональне
вдосконалення.
Поняття „формування” застосовують насамперед для
характеристики процесу розвитку індивіда під впливом зовнішніх
соціальних факторів. У формуванні можна виділити стихійний
компонент (зміни, що відбуваються під впливом некерованих,
випадкових чинників, наприклад, неформальних компаній, реклами,
моди, музики, характер і наслідки дії яких важко передбачити) і
цілеспрямований процес змін особистості або ж її окремих сторін,
якостей унаслідок спеціально організованих впливів (виховання).
Окрім уже названих часто використовують поняття „дозрівання”
та „становлення”.
Дозрівання (стосовно людини) – це, насамперед, зміни індивіда
чи окремих його функцій і процесів унаслідок дії внутрішніх
вроджених факторів. Наприклад, правомірно говорити про дозрівання
організму в цілому.
Становлення – набуття нових ознак і форм у процесі розвитку.
Зокрема, можна говорити про становлення характеру людини, її
мислення тощо, тобто це поняття доцільно застосовувати, коли йдеться
про розвиток якоїсь сторони чи якості особистості як про процес
наближення до певного стану.
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Етапи розвитку дитини за періодизацією Еріка Еріксона
Дуже часто ми не можемо зрозуміти, чому наші діти змінюються
так швидко. Коли вони змінюються на краще, нам це подобається, але
коли зміни, які відбуваються в них не задовольняють нас, ми інколи
просто не знаємо, що робити, адже це руйнує наші сподівання відносно
майбутнього наших дітей. Ми не можемо відповісти, чому саме такі
зміни відбуваються, і яким чином їх можна завбачити. Наші діти
починають красти, брехати, вони замикаються в собі й нікого до себе
не підпускають або, навпаки, стають занадто агресивними. Що з ними
відбувається? Психологи відповідають: діти переживають проблеми,
пов’язані з розвитком. Щоб дитина подорослішала, їй необхідно
пройти цілу низку змін або стадій розвитку.
Коли ми говоримо про проблеми, які пов’язані зі стадіями
розвитку, то маємо на увазі переживання дітьми специфічних
вікових криз, через які повинна пройти у своєму розвитку
кожна особистість. Розвиток людини можна уявити собі як певні
сходи, які мають, наприклад, п’ять підйомів, кожен з яких є певним
етапом розвитку. Для того, щоб піднятися на вищий щабель у своєму
розвитку, дитині необхідно пройти крізь перші чотири, однак підняття
на кожен щабель угору потребує неабияких зусиль. Інколи їй важко
піднятися без сторонньої допомоги. Дитина починає свій рух угору тоді,
коли сама собі ставить запитання, здатні викликати в неї своєрідний
внутрішньоособистісний конфлікт або кризу, під яким ми
розуміємо особливий момент у житті кожної людини – момент
вибору між прогресом і регресом. Для того, щоб піднятися на вищий
щабель, дитина має зробити цей вибір, який обов’язково буде впливати
на наступний.
Ерік Еріксон поділяв розвиток людини на кілька етапів.
Розглянемо п’ять перших етапів людського розвитку:
Перший етап – це стадія довіри або недовіри.
Ця стадія виникає саме тоді, коли дитина вкрай беззахисна
й цілком залежить від фізичної турботи й уваги оточення. На
початку життя в немовляти виникає відносне почуття довіри або
недовіри до речей і людей. Досвід спілкування дитини з матір’ю
є найвагомішим для встановлення балансу відчуттів тривоги й
безпеки. Якщо мати або вихователь проявляє турботу до
немовляти, то його відчуття безпеки збільшується. Якщо турботи
немає – збільшується тривога. Безпека – це довіра, і навпаки,
тривога – недовіра. Таким чином, основне запитання цього етапу –
довіряти чи недовіряти?
Другий етап називається автономія або сором та сумнів.
Починаючи ходити, діти відкривають для себе можливості
керування своїм тілом, вони навчаються їсти, вдягатися,
користуватися
туалетом,
та
відтворювати
нові
способи
пересування. Якщо дитині вдається зробити щось самостійно, в
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неї з’являється почуття самоконтролю та впевненості у собі. Але
якщо намагання дитини постійно супроводжують невдачі та її за
це карають або називають нечупарою та поганою дитиною, вона
звикає постійно переживати сором і сумнів у власних силах. Саме
на цій стадії формується сила волі. Дитяча воля перетворюється
у дорослу спроможність контролювати свої потяги та імпульси.
Отже, на цій стадії дитина ставить перед собою запитання: „Чи
спроможний я це зробити?” Що по суті означає „Чи можу я керувати
власним тілом?”
Наступний етап має називається „Ініціатива або почуття
провини”.
Діти у віці 4–5 років переносять свою дослідницьку активність за
межі свого власного тіла. Вони пізнають, як влаштований світ і яким
чином можна на нього впливати. Світ для дитини складається як із
реальних, так і з уявних людей та речей. Діти починають їх
досліджувати. Якщо їхня дослідницька діяльність у цілому ефективна,
вони навчаються спілкуватися з людьми й речами конструктивним
шляхом і тим самим розвивають у собі сильне почуття ініціативи.
Однак, якщо їх суворо критикують і карають, діти привчаються
відчувати себе винними за свої вчинки. Основне заняття цього періоду
– гра. Головне слово в дітей цього віку – чому? Саме в цей період у
дітей починає розвиватися совість, відповідальне ставлення до речей,
яке закріплює самоспостереження, самоконтроль і самокритику. На цій
стадії дитина може робити більше, ніж раніше й повинна навчитися
обмежувати себе певною мірою. Вона постійно ставить собі
запитання – чи можу я це зробити сам, без батьків?
Четвертий етап – любов до праці та почуття власної
гідності або почуття неповноцінності.
У віці 6–11 років діти розвивають різні навички та вміння у
школі, дома й серед своїх ровесників. У цей період особливо сильну
шкоду завдає негативне оцінювання себе в порівнянні з іншими. Це
оцінювання залежить від успішності засвоєння дитиною вмінь і
навичок. У дітей, які не досягли високих результатів і не здобули, таким
чином, поваги батьків, вчителів та друзів, може виникнути почуття
неповноцінності або неадекватності. Головна перевага цієї стадії –
компетентність, що базується на усвідомленні власної майстерності,
розвитку загальних здібностей і практичних навичок. Основне
запитання цього етапу – „Чи можу я це робити достатньо
добре? Що я можу зробити сам?”
Наступний етап – це етап ідентичності або змішування
багатьох ролей.
Протягом свого життя діти дізнаються про цілий ряд різних ролей
– учня і друга, брата і сестри, сина та доньки. У підлітковому віці є
потреба розібратися в цих ролях та зуміти їх інтегрувати в єдину
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цілісну ідентичність. Термін ідентичність означає тотожність людини
самому собі, тобто той образ власного „Я”, який є твердо засвоєним та
особистісно прийнятним. Саме сформованість ідентичності допомагає
особистості вирішувати завдання на кожному етапі її розвитку. Іншими
словами, ідентичність – це перш за все показник зрілої, дорослої
особистості. (Дивись: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер.
с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстих А.В. – М.: „Прогресс”, 1996, – 344
с.)
У підлітковий період значний вплив мають соціальні обмеження
та тиск суспільства. Підліток, може мати труднощі у підборі для себе
певної ролі та в прагненні посісти в суспільстві значиме для себе місце.
Саме на цьому етапі створюються кумири та зразки для наслідування. І
саме на цьому етапі підліток запитує у себе – „Хто я?”
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Критичні періоди розвитку.
Розвиток дитини має нерівномірний характер. На одних
етапах зміни у дитячій психіці накопичуються повільно й
поступово (стабільні періоди), на інших–вони відбуваються
бурхливо і швидко (критичні періоди).
Послідовність розвитку визначається чергуванням стабільних і
критичних періодів. Незначні та малопомітні для оточення зміни під
час довгих стабільних періодів зумовлюють, зрештою, появу вікових
новоутворень унаслідок якісних стрибків у розвитку під час криз.
Під час кризи дитина за дуже короткий час змінюється у
своїх основних рисах цілком. Це революційний, бурхливий, стрімкий
перебіг подій як за темпами, так і за змістом змін, що відбуваються.
Для критичних періодів характерні певні особливості:
1. Їхні межі вкрай невиразні, розмиті. Криза настає непомітно, дуже
важко визначити момент її початку й завершення. Різке загострення
спостерігається лише в середині цього етапу.
2. Апогей кризи для оточення виявляється в зміні поведінки дитини, її
важковиховуваності. Дитина ніби виходить з-під контролю дорослих,
стає вередливою, стрімко падає успішність у школі і знижується
працездатність, зростає число конфліктів з оточенням. Внутрішнє
життя пов’язане з болісними переживаннями.
3. Розвиток під час кризи має переважно негативний характер. На
відміну від стабільних періодів, тут відбувається скоріше руйнівна,
ніж творча робота. Дитина не стільки здобуває, скільки щось втрачає
з надбаного раніше (наголосимо, що виникнення нового в розвитку
обов’язково означає й відмирання старого). Водночас у критичні
періоди спостерігаються й конструктивні процеси розвитку, поява
новоутворень, що мають перехідний характер і не зберігаються
надалі в тому ж вигляді (наприклад, своєрідна автономна мова
однорічних дітей).
1.
2.
3.
4.
5.

Виокремлюють такі критичні періоди в дітей:
Криза новонародженості.
Криза першого року.
Криза трьох років.
Криза семи років.
Криза тринадцяти років.
Розглянемо їх детальніше:

1. Криза новонародженості.
Фізично відокремившись від матері, дитина має адаптуватися до
цілком інших умов життя (звикнути отримувати кисень із повітря,
приймати їжу ззовні, перетравлювати її, виділяти непотрібні організму
речовини тощо). Все це відображається на станові дитини. Основною
ознакою кризи є втрата дитиною ваги в перші дні після народження.
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2. Криза першого року.
Ця криза пов’язана з освоєнням мовлення. Якщо спочатку
життєдіяльність
немовляти
регулювала
біологічна
система,
детермінована біоритмами, то поступово вона вступає в суперечність із
вербальними ситуаціями, які створюються дорослими. Як наслідок, у
віці близько року дитина залишається без надійних орієнтирів у
навколишньому світі: біологічні чинники вже істотно деформовані, а
мовні ще не настільки сформувалися, щоб дитина з їхньою допомогою
могла вільно
керувати
своєю поведінкою.
Спостерігається
загальний регрес життєдіяльності дитини, ніби зворотний
розвиток. Емоційно він виявляється в імпульсивних реакціях.
Часто має місце порушення всіх біоритмів, зокрема, сну;
порушення задоволення життєвих потреб (наприклад, постійне
відчуття голоду); емоційні аномалії (похмурість, плаксивість,
надмірна вразливість).
Кризу першого року не вважають гострою. Встановлення нових
стосунків з дитиною, надання їй певної самостійності в дозволених
межах, терпіння й витримка дорослих пом’якшують характер кризи.
3. Криза трьох років.
Одним з наслідків інтенсивного розвитку спільної діяльності
дитини й дорослого в ранньому віці є формування в дитини системи
власного „Я” – центрального новоутворення, що виникає наприкінці
цього етапу. Малюк вчиться відокремлювати себе від дорослого,
починає ставитися до себе як до самостійного „Я”, тобто в нього
з’являються початкові форми самосвідомості. Усе призводить до
прагнення дитини хоча б у вузьких межах своїх можливостей діяти
самостійно, без допомоги дорослих („Я сам”). Цей період вважають
критичним, оскільки дорослі зустрічаються з труднощами у взаєминах
із дитиною.
В основі цієї кризи – об’єктивне протиріччя між новою
тенденцією дитини до самостійного задоволення власних
потреб та прагненням дорослого зберегти попередній стиль
стосунків і обмежити тим самим активність дитини.
Відома чітка когнітивна (інтелектуальна) симптоматика
наближення кризи:
гострий інтерес дитини до свого зображення у дзеркалі;
стурбованість, як вона виглядає в очах інших;
зацікавленість дівчаток своїм убранням;
заклопотаність
хлопчиків
власною
компетентністю,
наприклад, у конструюванні;
гостра реакція на невдачі.
Ельза Келер виокремлює низку важливих симптомів кризи
трьох років:
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

Негативізм. Дитина взагалі не хоче підкорятися дорослим.
Негативізм не слід ототожнювати з неслухняністю, що буває
й у більш ранньому віці.
Упертість. Дитина наполягає на своїй вимозі, на власному
рішенні. Малюк починає усвідомлювати себе як особистість і
хоче, щоб на цю особистість зважали. Упертість не варто
плутати з наполегливістю.
Примхливість. Близька до негативізму й упертості, але має
більше генералізований і безособовий характер. Це протест
проти порядків, що панують удома.
Свавілля. Прагнення до емансипації від дорослого. Дитина
хоче бути самостійною. Це дещо нагадує кризу першого
року, але тоді було прагнення до фізичної самостійності, а
тепер ідеться про глибший рівень – самостійність наміру,
задуму.
Знецінювання дорослих. Батьки переживають справжній
шок, почувши від дитини „дурень” або щось подібне.
Протест-бунт. Виявляється в постійних сварках з
батьками.

Прагнення дитини цього віку до самостійності знаходить
найпродуктивніше вирішення у формі гри, тому криза трьох років і
розв’язується шляхом переходу дитини до ігрової діяльності.
4. Криза семи років.
Ця криза є перехідним періодом, що відділяє шкільне дитинство
від молодшого шкільного віку. Це криза саморегуляції, яка нагадує
кризу першого року.
Її основні симптоми:
1) втрата безпосердньості поведінки (між бажанням і вчинком
вклинюються внутрішні переживання щодо правомірності чи
доцільності власних дій);
2) манірність
поведінки
(намагаючись
виправдати
сподівання
дорослих, дитина відверто демонструє навіть ті позитивні якості, які
їй не властиві);
3) симптом „гіркої цукерки” (дитині погано, але вона намагається це
приховати).
Семирічна дитина не може стримувати свої почуття, не вміє
керувати ними. Утративши одні форми поведінки, вона ще не
оволоділа іншими. Виникають труднощі у вихованні, дитина часто
замикається в собі й стає некерованою.
Якщо криза трьох років була пов’язана з усвідомленням себе як
активного суб’єкта у світі предметів, то тепер дитина починає
усвідомлювати своє місце у світі суспільних відносин, що докорінно
змінює її самосвідомість. Як вважає Л.І. Божович, криза 7 років – це
період зародження соціального „Я” дитини. Дитині потрібно
вступати у стосунки з суспільством як із сукупністю людей, котрі
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здійснюють обов’язкову, суспільно необхідну й корисну діяльність. У
сучасних умовах це виражається насамперед у прагненні дитини піти
до школи, стати учнем. Усе, що стосується навчання, виходить на
перший план, а те, що пов’язане з грою, стає менш важливим.
5. Криза тринадцяти років.
Ламання старих психологічних структур, характерне для цього
віку, призводить до справжнього вибуху непокори, зухвальства та
важковиховуваності.
Основну причину таких бурхливих проявів одні психологи
вбачають у тому, що дорослі не змінюють своєї поведінки у відповідь на
появу в підлітків прагнення до нових форм взаємин із батьками та
вчителями. Інші розглядають цю кризу як пряме відображення процесу
статевого дозрівання, мало пов’язане з особливостями виховання, а
треті вважають, що така криза не є загальною й у багатьох підлітків її
просто не буває.
Вираженими симптомами даної кризи є:
1) Зниження продуктивності навчальної діяльності (а також
спроможності нею займатися), навіть у тих сферах, де підліток
обдарований. Регрес виявляється при виконанні творчих завдань, а
здатність виконувати механічні завдання зберігається. Зумовлено це
переходом від конкретного до логічного мислення.
2) Негативізм. Підліток ніби відштовхується від свого оточення,
схильний до сварок, порушень дисципліни, переживаючи водночас
внутрішнє занепокоєння, невдоволення, прагнення до самотності й
самоізоляції.
Поведінка підлітка під час кризи не обов’язково має
негативний характер. Можливі три її варіанти:
1) Негативізм яскраво виражений у всіх сферах життя. Триває таке від
кількох тижнів до випадків, коли підліток надовго самоізолюється
від родини, є надмірно збудливим, або ж, навпаки, байдужим.
Подібні болісні й гострі прояви негативізму спостерігаються у 20 %
підлітків.
2) Приблизно 60 % підлітків проявляють негативізм лише в окремих
життєвих ситуаціях, насамперед як реакцію на негативний вплив
середовища (сімейні конфлікти, гнітюча атмосфера в школі).
3) У 20 % підлітків негативізм у поведінці взагалі не проявляється.
Усе це дає підстави зробити припущення, що негативізм
зумовлений недоліками педагогічного підходу.
Цікаво, що батьки та вчителі пов’язують труднощі виховання не з
кризою й не з докризовим періодом, коли, власне, й починається
процес руйнування старих психологічних структур, а с післякризовим
(14–15 років). Пов’язане це передусім із неефективністю в нових
умовах старих виховних підходів та невмінням знаходити інші,
які більшою мірою відповідали б цьому післякризовому періодові.
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Фактори, які спричинюють затримку розвитку
Затримка психічного розвитку та розумова відсталість у
дитини
Дитина правильно розвивається тільки за певних умов. На жаль,
відомо багато прикладів відхилень у розвитку дитини, причина яких –
відсутність належних умов для розвитку та вплив негативних факторів.
Дитина з відхиленнями, також проходить стадії розвитку, але у
сповільненому темпі, або застряє на одній із стадій. Тому, така дитина
обов’язково потребує допомоги фахівця-дефектолога та створення
спеціальних умов для навчання, виховання і розвитку (перебування у
спеціалізованих закладах, навчання за спеціальними програмами,
додаткові заняття, тощо)

Адаптація у
суспільстві

Нормальний розвиток

Відповідні умови для розвитку
Затримка психічного
розвитку

Розумова відсталість
Невідповідні умови для розвитку
Дезадаптація,

Розумова відсталість

асоціальна поведінка

Давайте проаналізуємо представлену схему на прикладі
відхилення в інтелектуальному розвитку, яке зазвичай зустрічається у
дітей, обділених батьківською турботою та піклуванням.
Відхилення в інтелектуальному розвитку проявляється у вигляді
затримки психічного розвитку або розумової відсталості.
Затримка психічного розвитку (ЗПР) є проміжним явищем між
нормальним розвитком та розумовою відсталістю. Причиною затримки
психічного розвитку є порушення діяльності функцій головного мозку,
що може бути відновлена до того часу поки росте та формується мозок
дитини, тобто до підліткового віку.
Якщо дитині із затримкою психічного розвитку створити
відповідні умови для навчання, виховання та розвитку, вона зможе
подолати затримку і, у подальшому, розвиватиметься як повноцінна
дитина.
При невідповідних умовах для розвитку, без допомоги фахівців,
така дитина, з віком, стане розумово відсталою.
Розумова відсталість теж виникає при порушенні діяльності
функцій головного мозку, але внаслідок органічного ушкодження
центральної нервової системи (головного мозку). Повернути розумово
відсталу дитину до нормального розвитку неможливо. Але, навчаючись
та розвиваючись у спеціально створених умовах, розумово відстала
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дитина зможе адаптуватися у суспільстві, відповідно до рівня своїх
здібностей. Якщо ж дитині з розумовою відсталістю не будуть створені
належні умови для розвитку, вона з віком, деградує та буде вести
асоціальний спосіб життя: жебракуватиме, скоюватиме злочини тощо.
Діти з іншими відхиленнями у розвитку (порушенням слуху, зору
тощо) також зможуть подолати відхилення, або адаптуватися з ними у
суспільстві, якщо їм будуть створені належні умови. Тому прийомним
батькам важливо знати, як допомогти дитині з відхиленнями у
розвитку.
Звичайно, великий відсоток відхилень у розвитку дитини можна
попередити, якщо володіти інформацією про фактори, що можуть
стати їх причиною.
Відомі такі категорії факторів, які спричинюють
затримку розвитку:
1) Генетичні та вроджені хвороби (синдром Дауна,
церебральний параліч, вроджена сліпота, глухота і т. д.) Наприклад,
при церебральному паралічі та вовчій щелепі дуже важко нагодувати
дитину. Навіть досвідчені батьки, які розуміють потреби дитини, не
завжди можуть її нагодувати або допомогти їй розслабитися при
наявності болю. При глухоті або розумовому відставанні дитина не
завжди може висловити й довести до оточення свої потреби, що також
спричинює певні затримки розвитку.
Коли мають місце ці фактори, батьки можуть відчувати
розчарування через те, що вони не в змозі задовольнити потреби
дитини. В деяких випадках дитина не реагує, навіть, якщо всі її
потреби задоволені. Батьки не мають змоги порадіти з кмітливості й
життєрадісності дитини.
2)
Перенатальні
фактори
(ембріональний
алкогольний
синдром, перенатальний прийом наркотиків, ВІЛ/СНІД, погане
харчування матері) Відлучення від наркотиків – один із прикладів у цій
категорії. Діти, які отримували наркотик в перенатальний період і
перестали його отримувати після народження часто переживають
абстинентний синдром і перебувають у напруженні. Вони не можуть
розслабитися, навіть якщо про них піклуються найліпшим чином.
Це може вплинути як на стан здоров’я дітей, так і на можливості
їхнього реагування на оточення. Батькам може бути дуже важко
піклуватися про них. Під час піклування за такими дітьми батьки
отримують дуже мало задоволення.
3) Відсутність догляду (недостатній догляд, поганий догляд за
станом здоров’я дитини, незадоволення основних потреб у харчуванні,
одязі). Це всі випадки, коли не задовольняються основні потреби
дитини. Як результат, у неї не розвивається почуття довіри до дорослих
та інші почуття, які необхідні для її подальшого повноцінного розвитку.
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4)
Жорстоке
фізичне
поводження
(фізичне
побиття,
зв’язування, тортури, сексуальна наруга і т. д.) Подібне поводження
спричинює появу постійного відчуття страху, який, у свою чергу,
блокує розвиток особистості, насамперед, у емоційній сфері,
супроводжується фізичними травмами і впливає на загальний стан
здоров’я.
5) Емоційний тиск і зневага (образи словами, використання
образливих прізвиськ, постійне ігнорування). Подібне поводження
більше за все впливає на соціальний і моральний розвиток особистості.
Дитина, яку постійно ображають іп ринижують, не може
конструктивно будувати соціальні стосунки. Також вона навряд чи
зможе усвідомити морально-етичні норми соціальної поведінки.
Поведінка таких дітей неприємна й батькам важко відчути
вдячність як винагороду за своє піклування, яку вони відчувають,
виховуючи своїх дітей. Важка поведінка дитини може викликати
негативні емоції в опікуна.
6) Травми (внаслідок аварій, нещасних випадків та жорстокого
поводження). У дітей, які перенесли травми, підвищується тривожність,
і вони намагаються „закритися” від усього, що асоціюється з
обставинами, наприклад, аварії. Якщо травма відбулася з вини
дорослого або в результаті жорстокого поводження з нею, дитина не
хоче взаємодіяти і спілкуватися навіть з тими, хто до неї добре
ставиться. Такі ж почуття недовіри й роздратування виникають у
результаті ігнорування або наруги. Фізичні травми, як правило,
супроводжуються психічними травмами.
Коли дитина постраждала в результаті жорстоких дій дорослих,
вона утримується від взаємодії з будь-ким, навіть з опікунами, які
бажають їй добра. Через відчуженість дитини опікун не відчуває, що
його дії мають успіх, а також дитина не завжди отримує задоволення
від спілкування з опікуном. Травми, звісно, можуть призвести до
виникнення почуття злості в дитини або до формування асоціальної
поведінки.
7) Асоціальна поведінка батьків (кримінальна поведінка
батьків, зловживання алкоголем, наркотиками, сцени насилля в сім’ї і т.
д.) В результаті недостатнього життєвого досвіду й позитивних
прикладів діти приймають і наслідують усе, що бачать, чому їх вчать.
Дитина може заплутатися під тиском опікуна, який намагається
відучити її від звичних схем поведінки й очікує від неї чогось іншого.
Таким чином, можна зробити висновок, що більшість
факторів, які призводять до затримок у розвитку, є
причинами, через які діти потрапляють у прийомні сім’ї. Саме
тому для прийомних батьків важливо знати про ці причини та
розуміти, як подолати затримки в розвитку, зумовлені ними.
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Роль батька та матері в розвитку дитини
Батьки закладають фундамент життя для своїх дітей.
Яким воно буде – чистим, прозорим, бурхливим, стрімким, блискучим,
різнокольоровим, слабким чи темним, залежить саме від них, від
взаємодії матері та батька.
Материнська любов безумовна. Вона зароджується ще тоді,
коли мати відчуває дитя у своєму лоні, коли відбувається таємниця
творення нової людини. У період вагітності жінка навчається відчувати
свою дитину, пізнавати її, спілкуватися з нею. Мати природно тісніше
пов’язана зі своєю дитиною, ніж батько. Вона виношує та народжує
дитину, вигодовує її своїм молоком. Від матері більшою мірою, ніж від
батька, залежить здоров’я та благополуччя дитини, її розвиток у перші
3 роки життя.
За Е. Фроммом, кожна людина потребує безумовної материнської
любові. Мати любить свою дитину – успішну або невдаху, талановиту
або безталанну, здорову або хвору. Мати любить дитину не тому, що
вона виконала соціальні вимоги, виправдала надії, а тому, що вона є її
дитям.
Відсутність материнської любові або її депривація
викликають негативні наслідки для розвитку особистості
дитини: порушується її соціальний, фізичний, психічний,
емоційний розвиток. Дітей, позбавлених материнської любові,
вирізняє холодність і нездатність відчувати любов та прив’язаність.
Материнська любов закладає в дитині почуття довіри до себе та
світу, яке необхідне для розвитку здорової та зрілої особистості.
Мати символічно і практично ставить дитину на ноги. На
розвиткові особистості дитини відображається досвід переживання
жінкою вагітності (позитивний чи негативний), досвід переживання
пологів (входження у світ), досвід вигодовування груддю, досвід
взаємодії з дитиною в перший місяць життя та в перші її роки. Перший
рік життя дитина пов’язана з мамою симбіотично. Яким був досвід
перших років спілкування з мамою, такий досвід і понесе
дитина в життя, у свою сім’ю, до майбутніх поколінь.
До специфічно материнських особливостей належать:
здатність до безумовної любові;
материнська інтуїція (жінки легше „читають” вирази обличчя
дитини, розуміють її потреби, інтуїтивно знають, що потрібно
немовляті);
терпіння, самопожертва;
обережність, м’якість, бережливість, ніжність.
Батько з початку розвитку дитини в материнському лоні
захищає майбутню матір, створює умови для здоров’я матері
та дитини. Захисник і здобувач – споконвічні функції чоловіка.
Батько піклується про забезпечення сім’ї, охороняє її від негативних
впливів зовнішнього середовища. Мати створює внутрішню сімейну
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атмосферу. Батько захищає, здобуває, створює умови, відповідає за
життєдіяльність сім’ї, бере участь у підготовці до народження дитини та
догляду за нею. Дослідження показують, що чоловіки, які готувалися
разом із жінкою до народження дитини свідомо, брали участь у
пологах, стають компетентними батьками, відчувають міцний зв’язок з
дитиною більшою мірою, ніж ті чоловіки, які не брали участі в даних
процесах.
Дитина підростає, і батько допомагає їй входити в соціум:
навчає певним життєво важливим умінням і навичкам, дає
поради. Батьківська любов більш умовна. Батько любить за певні
досягнення, набуття певних якостей, розвиток умінь. Любов батька дає
дитині відчуття особливого емоційно -психологічного благополуччя, яке
не може повною мірою дати лише матір. Любов батька навчає сина або
доньку тому, як чоловік може проявляти любов до дітей, дружини та
оточення.
Образ матері та батька відбивається в душі дитини на
все життя. Для дівчинки образ батька – це перший чоловік,
перший приклад позитивного -негативного способу поведінки
чоловіка. Від стилю й характеру їхніх стосунків залежить майбутня
доля доньки як дружини та матері. Існує прямий взаємозв’язок між
позитивним прикладом батька та щасливою родиною, створеною його
донькою. Те ж саме можна сказати про роль матері для
хлопчика. Мати – це образ жінки, майбутньої дружини. Від
характеру взаємин матері й сина залежить його сімейна доля як
чоловіка.
Характер стосунків мати – донька впливає на розвиток
материнської поведінки в доньки. Якщо дівчинка мала позитивні
стосунки з мамою, то вона спроможна створити гармонійну сім’ю, бути
мамою та дружиною.
Якщо в батьківській сім’ї отримали негативний досвід спілкування
з матір’ю або батьком, необхідно аналізувати батьківсько-дитячі
взаємини за допомогою методів психотерапії з метою поліпшення своїх
батьківських і подружніх функцій.
Розвиток материнської та батьківської ролей залежить не лише від
самих батьків, а й від суспільства. „Жінка стає кращою чи гіршою
матір’ю залежно від того, цінується чи знецінюється в суспільстві
материнство”, – пише дослідниця материнської поведінки Е. Бадінтер.
Її слова підходять і до інституції батьківства. В останні роки
спостерігається активніша участь чоловіків у вихованні та розвитку
дітей. Свідомих батьків стає дедалі більше.
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„Колесо життя”
– Як Ви можете побачити, нижче на аркуші розташоване велике
коло, у якому від центра намальовано 8 спиць, кожна з яких є прямо
протилежною іншій і може продовжуватися за лінією великого кола.
Кожна спиця має свою назву та символізує окрему сферу
життєдіяльності, що певною мірою співвідноситься із рівнем розвитку
(здоров’я): духовну, інтелектуальну, емоційну, фізичну, соціальну,
професійну, екологічну, психологічну.
Фізичний розвиток визначають такі чинники, як індивідуальні
особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в
різних умовах існування, генетична спадщина, рівні фізичного
розвитку органів і систем організму.
До сфери психічного та емоційного розвитку належать
індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини,
зокрема збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда
складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей,
уяв, почуттів тощо. Психічний розвиток пов'язаний з особливостями
мислення, характеру, здібностей. Усі ці складові зумовлюють
особливості індивідуальних реакцій на так би мовити однакові життєві
ситуації.
Духовний розвиток залежить від духовного світу особистості,
сприйняття складових духовної культури людства – освіти, науки,
мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність,
життєва самоідентифікація, сенс життя, оцінка власних здібностей і
можливостей в контексті існуючих ідеалів і світогляду – все це визначає
рівень духовного розвитку індивіда.
Інтелектуальний розвиток стосується процесу пізнання,
включає розумові здібності людини та деякі почуття: допитливість,
здатність орієнтуватися у навколишньому середовищі, мислити,
навчатись, пізнавати світ та переймати соціальний досвід,
спроможність розв’язувати завдання, приймати рішення, робити
передбачення.
Соціальний розвиток особистості залежить від економічних
чинників, стосунків із сім'єю, а також стосунків сім’ї з державними,
громадськими, приватними організаціями, через які відбуваються
соціальні зв'язки – праця, відпочинок, побут, соціальний захист,
охорона здоров'я, безпека існування тощо.
Екологічний
розвиток
–
ставлення
особистості
до
навколишнього середовища.
Професійний розвиток стосується професійної діяльності
особистості
Ваше завдання:
1) У центрі великого кола намалювати маленьке й визначити його як
„центр”.
2) Кінець і початок спиць позначити таким чином, щоб біля центра
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розмістилися назви з найменшим ступенем вираженості, а біля великого
колеса – назви з найбільшим ступенем вираженості:
- духовна (неактивний – активний);
- інтелектуальна (самовдоволений – допитливий);
- емоційна (нестійкий – стійкий);
- фізична (нездоровий – здоровий);
- психологічна (неадаптований – адаптований);
- соціальна (одинокий – соціалізований, тобто такий, що взаємодіє з
іншими);
- професійна (незадоволений – задоволений);
- екологічна (не бережливий – бережливий).
3) Після цього знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше
відповідає Вашому станові на сучасному етапі, а потім поєднайте ці
позначки лінією.
4) Запитання для рефлексії:
Чи утворилося коло?
В якому з аспектів життя ви найблагополучніші?
Які сфери своєї життєдіяльності Ви б хотіли удосконалити?
Яким чином ви можете це зробити?
Кожна зі спиць утримує наше колесо в рівновазі, кожна вимагає
нашої уваги. Щоб прожити життя гармонійно та благополучно, нам
необхідно рівномірно розвивати „спиці”, які визначають основні сфери
життєдіяльності.
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Що потрібно знати й уміти батькам
Т.Ф.Алєксєєнко, канд.пед.наук
Це – порадник татам і мамам, яким іноді важко зрозуміти свою
дитину і вибрати потрібну тактику виховання в тій чи іншій ситуації.
Запропоновані знання і практичні поради охоплюють усі періоди
дитинства, пояснюють їх особливості і стратегію поведінки батьків та
дітей. Вони спрямовані на формування порозуміння і взаємин між
ними.
Природа і виховання посприяли тому, що всі люди різні: немає
однакових батьків, як немає й однакових дітей. Кожен із нас –
неповторна особистість. Саме цим пояснюється відсутність єдиного
універсального рецепту виховання дитини в сім’ї. Проте є об’єктивні
дані, пов’язані із закономірностями психо-фізичного розвитку
особистості в цілому і в кожний віковий період зокрема. Знання цих
даних дозволяє не тільки забезпечити своєчасність і повноцінність її
розвитку, але й створити для цього процесу найсприятливіші умови. Ці
умови мають враховувати не тільки потреби, але й можливості дитини,
сприяти поліпшенню мікроклімату в сім’ї.
Пропонований матеріал написаний з урахуванням таких знань та
потреб сучасної сім’ї і суспільства в гуманізації міжособистісних
стосунків. Він спонукає до аналізу власного досвіду виховної діяльності
і конкретних проблемних ситуацій, своєї стратегії і тактики виховання,
що слугує гарним стимулом до самовдосконалення.
Кожна дитина, незалежно від віку, відчуває природну потребу у
фізичній і психологічній безпеці. Створювати умови для безпечної
поведінки дитини має сім’я, організовуючи сімейне виховання з позиції
її інтересів. Але ці інтереси завжди мають зворотній зв’язок: у
перспективі – це гарантована захищеність самих батьків. Але як її
досягти? У чому полягає мудрість сімейного виховання?
Як показує багатовіковий досвід, формула здорового батьківства
виводиться з двох основних компонентів – із любові і вимогливості як
до дитини, так і до себе. Ці компоненти є рушійною силою для цілої
системи стимулів і стримувань поведінки. Зосередженість тільки на
любові і недооцінювання вимогливості може викликати неповагу до
батьків і їхнього авторитету. Авторитарність, командний стиль
виховання створює гнітючу атмосферу в сім’ї, ображає дитину і дає їй
підстави вважати, що її не люблять, що вона нікому не потрібна. А це
значить, що в прояві почуттів потрібно завжди прагнути до їх
розумного балансу.
Що необхідно для досягнення достатнього ступеня
психологічної захищеності в сім’ї і батьків, і дітей?
Насамперед це:
встановлення певних меж діяльності дитини – не жорстких, але й
не безконтрольних;
навчання і стимулювання адекватного прояву емоцій;
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встановлення для самих батьків певних принципів і норм поведінки,
а саме:
прийняття малюка таким, який він є від природи, без критики і
осуду;
повага і схвалення дитини як особистості, а не внаслідок її
догоджання батькам;
визнання того, що потреби дитини в створенні умов для її
повноцінного розвитку – законні;
розуміння значимості дитини для батьків і для держави;
виконання стосовно дитини функцій захисника її інтересів і
співучасника її справ;
уміння втішати дитину, коли вона відчуває біль, невпевненість,
переживає стрес;
прийняття дитини як цілісної особистості, а не судження про неї і її
можливості за окремими рисами характеру й окремими вчинками;
постійний аналіз батькам власної діяльності та її результатів;
розуміння того, що дитинство – це не підготовчий етап до життя,
а саме життя, коли відбувається формування особистості.
Домогтися таких стосунків у сім’ї можна, забезпечивши
наступні умови:
виховання і розвиток ціннісного ставлення до життя, до кожної
окремої особистості;
формування потреби розуміти інших людей, поважати їхню гідність;
забезпечення таких стосунків між батьками і дітьми, сутність яких
полягає у взаємній турботі, наповненні життя доброчинністю;
накопичення досвіду гуманних взаємин і поведінки в емоційно
насичених ситуаціях, які потребують співчуття, співпереживання і
збереження власної гідності;
використання кращих традицій етнопедагогіки, народної мудрості
виховання.
Ці загальні принципи, норми й умови виховання створюють
основу сімейного добробуту і забезпечують порозуміння батьків і дітей.
Вони можуть бути конкретизовані в різноманітних ситуаціях, але суть
має залишатися саме такою. У ній полягає головне правило сімейної
педагогіки: стався до своїх дітей так, як хочеш, щоб вони
ставилися до тебе. Завжди!
Чи є конкретний механізм поведінки батьків у тих чи інших
ситуаціях? Так, його можна виробити, виходячи із знання загальних
закономірностей виховання, специфічних умов його здійснення в
кожній окремій сім’ї та індивідуальних особливостей кожної дитини.
Тобто, проблема розв’язання ситуації криється насамперед у її знанні,
розумінні й спеціальній готовності.
Важливо запам’ятати: перш ніж чогось очікувати від
дитини, потрібно переконатися, що вона вас розуміє і що вона
може це виконати.
Саме тому почнемо із засвоєння найелементарніших знань про
вікові можливості дітей, про те, коли змінюються вікові періоди, як ця
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зміна відбувається і як виявляється в поведінці дитини, що мають
робити батьки, аби допомогти їй сформуватися як моральній
особистості.
Від народження до дорослішання, тобто до 18 років, дитина
проходить кілька етапів становлення: дошкільний (від народження до
вступу до школи), молодший шкільний (із 7 до 10 років), підлітковий (із
10 до 14 років) і юнацький (із 14 до 18 років).
З урахуванням специфічних вікових особливостей розвитку вони
поділяються на більш конкретні періоди. Зупинимося на них
детальніше, починаючи з дошкільного віку.
Дошкільний вік
У дошкільному віці виділяють такі періоди:
новонародженого (1-10 днів життя);
грудний або немовляти (10 днів – 1 рік);
раннього дитинства (1 – 3 роки);
молодшого дошкільного віку (3 – 4 роки);
середнього дошкільного віку (4 – 5 років);
старшого дошкільного віку (5 – 7 років).
Кожний із цих періодів для дитини характеризується унікальною
здатністю до швидкого фізичного і психічного розвитку: засвоєння
мови і розвитку мовлення; освоєння навичок і вмінь, пов’язаних із
самообслуговуванням і нескладною трудовою діяльністю; засвоєння
правил і норм поведінки; усвідомлення і пізнання навколишнього світу
і свого місця в ньому. В цілому саме у дошкільному віці людина
наділена особливою здатністю до засвоєння всього нового, зокрема до
знань, навичок, умінь, які зберігаються протягом усього життя.
Малюк легко навчається всього у грі, оскільки саме гра в цьому
віці є провідною діяльністю. У різноманітних іграх на побутові теми
(„Дочки-матері”, „У гості”, „У тата і маму”, „День народження” тощо)
шляхом імітації поведінки батьків і знайомих дорослих засвоюються
основні життєві ролі і відповідні їм типи поведінки, виробляються (хоча
ще багато в чому й умовно) навички міжособистісного спілкування і
певних ситуативних дій (розподіл обов’язків, догляд за дитиною,
виконання домашньої роботи, прибирання в квартирі, прийом гостей,
готування їжі й підтримання сімейної розмови). Значною мірою саме
таким чином у дитини формується перший соціальний досвід і
закладаються основи самостійного життя.
Малюки дуже допитливі. Безпосередньо торкаючись інших
предметів, заглядаючи у середину (у шафи, столи, тумбочки тощо),
розбираючи і розкручуючи (різноманітні машинки, інші іграшки,
годинникові механізми тощо), ставлячи численні запитання („Що це?” і
„Чому?”), вони пізнають предметний світ, його призначення і
намагаються встановити різноманітні зв’язки між властивостями цих
предметів і їх функціональним призначенням.
Пізнання нового залишає яскраві враження в уяві дитини, тим
самим стимулюючи її пам’ять і фантазію. Те, чого малюк ще не знає і не
може зрозуміти, він намагається домислити, спираючись на свій
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життєвий досвід. Придумані дошкільником казки і мовленнєві фрази
завжди вражають оригінальністю мислення. У них часто відбивається
не тільки його розуміння світу і людських стосунків, але й мрії і
міркування про те, як це має бути. Найяскравіші фрагменти дитинства
(позитивні або негативні) запам’ятовуються на все життя.
Для
молодших
дошкільників
характерна
емоційність,
імпульсивність, непосидючість, підвищена рухливість, нестійкість
уваги. У середньому і старшому дошкільному віці діти навчаються
діяти за словесними інструкціями, розвивається вольова сфера, емоції і
почуття значною мірою підпорядковуються логіці, підвищується
організованість, відповідальність за вчинки і потреба в розумінні того,
чому потрібно робити саме так, а не інакше.
Приблизно в 5 років (цей показник дуже індивідуальний)
починається інтенсивний розвиток довільних процесів пам’яті,
сприйняття, уваги і мислення. Конкретне, наочно образне мислення
стає більш узагальненим і послідовним, що створює передумови для
засвоєння не тільки конкретних знань, але й встановлення
найпростіших загальних
зв’язків
і закономірностей
розвитку
елементарного логічного мислення. У цілому це сприяє формуванню
готовності дитини до навчання в школі.
У дошкільному віці спостерігається три „вікові кризи”. У різних
дітей вони можуть проходити по-різному: гостріше чи менш помітно
для навколишніх. Це пов’язано з індивідуальними особливостями
малюків, із типом темпераменту і ступенем розвиненості їх емоційної
сфери, з умовами виховання. Всі межі протікання вікових криз дуже
відносні. Це також пов’язано з індивідуальними особливостями дітей і
процесами акселерації, які особливо яскраво спостерігаються
останніми десятиліттями.
Вік від 15 місяців до 2 років – початок першої „кризи”. Діти
починають проявляти свій характер. У поведінці домінує заперечення,
яке виявляється в бажанні робити навпаки. Проте не можна карати
малюка за поведінку, яка природно виявляється в його потребі
пізнання і розвитку. Головне – створити безпечні умови такого
пізнання. Забороняючи щось робити, потрібно обов’язково пояснювати,
чому. Необхідно, щоб діти відчували вимогливість батьків до їхньої
поведінки і послідовність таких вимог. У цьому віці малюкам дуже
важливо відчувати увагу батьків.
Від 2 до 3 років настає „криза трьох років”, для якої
характерними є самоствердження малюка, його наполегливі спроби
робити все самому або так, як йому хочеться. У цей період прагнення
до самостійності, виражене фразою „Я сам”, вступає в конфлікт із
батьківським наполегливим аргументом „Не можна!”. Проте, намагання
дорослих будь-яким чином „переломити” бажання дитини може тільки
загострити конфлікт і в майбутньому призвести до того, що вона усетаки „зламається” і з віком усе більше ухилятиметься від самостійних
рішень і дій, виросте безхарактерною і малоініціативною, або, навпаки,
жорстокою, озлобленою і настирливою людиною.
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Потрібно стимулювати кращі наміри дитини, підтримувати її
високу самооцінку. Вона часто виявляється в словах: „Я – хороший!”.
Цю установку педагогічно доцільно розвивати, щоб сформувати
позитивне ставлення малюка до себе і до інших людей. А у разі
негативних проявів характеру необхідно намагатися переключати
увагу, зацікавлювати дитину чимось іншим.
Слід також завжди пам’ятати, що ставлення образу дитини
відбувається в спілкуванні: за умови доброзичливого ставлення
задовольняються її потреби у визнанні і позитивній оцінці, вона росте
спокійною і впевненою у собі; негативний досвід спілкування провокує
агресію і замкнутість, невпевненість у собі і своїх можливостях.
Приблизно в 6 років починається третя „вікова криза”, яка
характеризується втратою безпосередності і наївності, більшою
скритністю поведінки, здатністю дитини поставити себе на місце
іншого, умінням відчувати і враховувати емоційні стани навколишніх.
Ці особливості слід використовувати з метою розширення форм
спілкування з нею, у тому числі для розвитку її потреби в діалогічному
спілкуванні (на правах партнерів), установлення довірливих стосунків,
розширення словникового запасу, адекватного прояву емоцій, а також
для підготовки до школи.
Щоб дитина правильно розвивалася і була готовою до
школи, батьки мають:
формувати усі навички і вміння, необхідні в побуті: не тільки давати
знання про навколишні предмети, але й вчити правильно ними
користуватися;
вчити гратися – спочатку просто маніпулювати іграшками, імітуючи
реальні дії з їх логікою і послідовністю. Потім навчити малюка і
розігрувати разом із ним цілі сюжети, в яких головне – відображення
стосунків між людьми. У таких іграх розвивати фантазію, яка
допоможе в ролі відсутніх предметів використовувати інші,
відпрацьовувати функцію заміщення, переносити знання на інші
предмети і на різних людей, тим самим розширювати умовні сфери
діяльності й умовне коло спілкування, осмислювати стосунки між
людьми, їх взаємозалежність і своє місце в цих стосунках;
спочатку в грі, а потім у конкретних життєвих ситуаціях засвоювати
моральні норми й етику стосунків, правила поведінки, способи
спілкування;
у ході гри розвивати мислення і мовлення дитини;
навчати дошкільника малювати, ліплення, вирізання, наклеювання,
конструювання. У творчій діяльності стимулювати дитину до
переживання радості творчості;
у процесі малювання, конструювання, ліплення і вирізання навчити
дитину бачити, аналізувати навколишні предмети, правильно
сприймати їх форму, колір, розмір, співвідношення частин, їх
просторове розташування;
у трудовому вихованні особливу увагу приділяють плануванню,
послідовності дій, порівнюванню результатів із тим, що було задано і
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задумано;
вчити
наполегливості
у
досягненні
результатів,
одержувати задоволення від подолання труднощів;
особливу увагу приділяти навантаженню на руки, пальчики:
стежити за тим, щоб дитина в потрібній (домінуючій) руці тримала
предмет і тримала його правильно, щоб співвідносила силу
натискування на олівець із товщиною лінії, робила спеціальні
вправи, які дозволяють зміцнювати відповідні м’язи і розробляти
пальчики;
із раннього віку дитину потрібно вчити дивитися і бачити, слухати і
чути, обмацувати і сприймати на дотик, розширюючи таким чином
її чуттєвий досвід;
навчати дитину адекватного виявлення емоцій, правильної реакції
на погане і гарне;
створювати емоційний фон життя і діяльності, спираючись на їх
позитивне сприйняття;
розвивати мислення, у доступній формі ознайомити з одним із
найважливіших законів природи, існування матерії – мінливістю;
допомагати дитині орієнтуватися в довкіллі, навчати її міркувати;
навчати дошкільника не тільки за допомогою слова - діти не
розуміють значень багатьох слів (особливо тих, що позначають
якість, властивість і зв’язок між предметами, тобто сенсорних
еталонів). Словесні методи навчання доцільно сполучати з наочними
і практичними;
розвивати допитливість, сприяти формуванню пізнавального
інтересу. Грамотно, але в доступній для розуміння дошкільника
формі відповідати на всі поставлені ним запитання;
не соромитися признаватися дитині в тому, що чогось не знаєте.
Слід пообіцяти все з’ясувати і потім пояснити. В такий спосіб
виховується любов і дбайливе ставлення до книги. Завжди
виконувати свої обіцянки.
Розвивати мовлення дитини, його образність, розширювати
словниковий запас, стежити за правильною вимовою слів,
культурою їх уживання; формувати культуру спілкування;
Розучувати віршики, прислів’я, приказки, скоромовки. Проводити
щовечора читання із закріпленням змісту прочитаного за допомогою
запитань і їх обговорення. Акцентувати увагу на моральній поведінці
героїв казок і розповідей;
влаштовувати домашні театри. Разом із дітьми розігрувати різні
літературні і фольклорні сюжети. На перегляди збиратися всією
сім’єю і щедро оцінювати дитячі старання;
до сімейних свят або у вихідні дні організовувати спільні концерти.
Вчити дітей співати народних пісень;
обов’язково розвивати природні нахили дитини: оформити її в
школу мистецтв, у спортивну секцію тощо, але не перевантажувати
надмірною кількістю додаткових занять, інакше це негативно
позначиться на її здоров’ї;
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не дозволяти дитині багато дивитися телевізор, довго сидіти біля
комп’ютера – це негативно впливає на зір і нервову систему.
Стежити за тим, щоб малюк дивився тільки дитячі телепрограми. Їх
перегляд може слугувати заохоченням за якісь успіхи;
залучати дитину до того, щоб вона частіше слухала радіо, особливо
програми для дітей. Таким чином у неї виховуватиметься
посидючість, розвиватиметься увага, слух, пам’ять і образне
мислення. Зацікавлювати участю у різноманітних конкурсах
(малюнків, відповідей на запитання тощо), у підтримці зворотного
зв’язку із радіопрограмами за допомогою листів;
заклади основи любові до Батьківщини через любов до природи,
рідного дому, рідного слова;
виховувати почуття любові, поваги і вдячності до батьків, бабусь і
дідусів, здатність рахувати з їхніми інтересами і потребами;
у стосунках з дітьми бути завжди щирими: малюки відчувають
фальш і перестають довіряти дорослим;
завжди цікавитися справами дитини, її настроєм, самопочуттям.
Намагатися встановити і підтримувати довірливі стосунки: завжди
знати, де малюк і з ким, чим займається. Це допоможе застерігати
його від біди і поганих впливів.
Молодший шкільний вік
Особливістю розвитку дітей молодшого шкільного віку є їхній
перехід від безпосередніх ставлень і вчинків до таких, що
опосередковуються соціально виробленими нормами та способами дій.
Тобто, в цей період ще зберігаються риси, притаманні старшим
дошкільникам (нестійка увага, слабко виражена здатність керувати
своєю поведінкою), але вже відбувається процес формування більш
високого рівня самоконтролю, цілеспрямованості та удосконалення
психічних процесів – сприймання, пам’яті, уваги, мислення та інших.
Ця особливість позначається на здатності дітей включатися у
навчальний процес у школі і контролювати свою поведінку.
Провідними видами діяльності є учіння та гра.
Вирішальними чинниками розвитку у дітей молодшого шкільного
віку уявлень про себе є діяльність, спрямована на відображення
взаємодії зі світом, навколишніми людьми. Саме тому їм цікава оцінка
себе іншими людьми. Цим пояснюються болісні переживання з приводу
поганих оцінок у школі, зауважень учителів, критики батьків, образ
ровесників. Діти, у яких не складаються довірливі стосунки з батьками,
саме в цей період розвитку під впливом негативних оцінок можуть піти
з дому і навіть вчити акт самогубства.
Загалом молодші школярі особливо чутливі до впливів довкілля,
емоційно регулюють на безпосередні враження і чуйні до різноманітних
емоційно-образних стимулів. Вони часто у своїх фантазіях перебувають
в уявному світі або вживаються в ролі героїв кінофільмів та книг, які їм
подобаються. Ця властивість створює сприятливі передумови для
розвитку у них емоційного відгуку – здатності до співпереживання,
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співучасті, адекватного поводження у різних життєвих ситуаціях,
формування моральності.
Після виповнення 6 (7) років у діток розпочинається новий етап
життя – вони стають школярами. Така нова соціальна роль дитини
змінює її життя і життя сім’ї, підпорядковує їх завданням навчальної
діяльності.
Що необхідно знати і робити батькам для правильного
виховання молодших школярів?
Передусім це:
давати дитині час і можливість гратися іграшками;
підтримувати режим дня і харчування;
обов’язково обладнати робочий куточок учня: підібрати за зростом
стіл, стілець, забезпечити правильне освітлення, підготувати
книжкову полицю, до якої дитині зручно діставатися;
стежити за тим, щоб дитина правильно сиділа, не викривляла
хребет;
привчати дитину до того, щоб вона підтримувала порядок на своєму
робочому місці і в своїх речах;
не перевантажувати її навчальною діяльністю, не записувати у всі
гуртки та на всі курси одночасно. Необхідно так підбирати заняття,
щоб було чергування інтелектуальної праці і рухової активності;
у виборі гуртків та додаткових занять для дитини враховувати її
інтереси та здібності;
до навчання не можна примушувати (так можна відбити бажання
до нього взагалі), а необхідно стимулювати, спираючись на
пізнавальну активність і пізнавальний інтерес молодших школярів;
не кричати і не сваритися на дитину, коли вона виконує домашні
завдання і в неї щось не виходить, або приносить зі школи не таку
оцінку, як ви від неї очікували. Необхідно розуміти, що не всі діти
мають однакові здібності до навчання;
не гнатись за кількістю слів у читанні (особливо у 1-му півріччі). Слід
пам’ятати: швидке читання у цьому віці заважає дитині
зосереджуватися на правильному написанні слів і вдумуватись у
зміст прочитаного. У майбутньому це може спричинити не тільки
безграмотність, а й проблеми з іншими предметами: математикою,
історією, географією;
не можна виривати сторінки з учнівських зошитів, якщо там щось
не так виконано. Не подавайте поганих прикладів дітям;
слід залучати дитину до суспільно-корисної праці (у сім’ї, у школі, на
дитячому майданчику, біля будинку, річки тощо);
організовувати і виконувати зі своїми дітьми спільні справи;
постійно спілкуватися зі своєю дитиною: цікавитися, як пройшов у
неї навчальний день, що нового вона дізналась і чого навчилась, що
її вразило, здивувало, сподобалось, що – ні і чому?
Цікавитися її друзями, тим, як вони проводять разом вільний час;
Запрошувати друзів дитини у дім, але одразу обумовити певні
вимоги до їхньої поведінки;
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Урізноманітнювати дозвілля дитини: влаштовувати прогулянки на
природу, відвідувати театри, виставки, концерти;
Навчати дитину правил поводження на вулиці, у громадських
місцях, у транспорті;
Супроводжувати (по можливості, хоча б у перші місяці навчання)
дитину до школи і зустрічати її;
Пояснювати, що не можна заходити в ліфт з незнайомими людьми,
запрошувати їх до квартири, сідати в авто або йти кудись із ними;
Привчати дитину, щоб вона завжди повідомляла куди і з ким іде, де
була, що робила;
Залучати дитину до благочинної діяльності. Показувати їй приклади
гуманного ставлення до знедолених.
Підлітковий вік
У підлітковому віці виділяють 2 періоди: молодший підлітковий
(10 –11 років) і старший підлітковий (12-14 років).
Головною особливістю цього віку є перехід дитини від дитинства
до дорослості. Цим визначається основний зміст і форми поведінки. У
цілому весь підлітковий вік прийнято вважати критичним, що
обумовлено багатьма якісними зрушеннями в розвитку дитини: в її
організмі відбуваються процеси біологічного і статевого дозрівання.
Інтенсивний, але нерівномірний ріст скелета, м’язів і окремих органів
супроводжується деяким порушенням пропорцій тіла і дисгармонією
рухів. Діти підлітки стають незграбними, скованими в рухах. Статеве
дозрівання спричинює висипання вугрів на шкірі – все це значно
впливає на самооцінку підлітків і за умови критичного ставлення інших
людей до їхньої зовнішності може сприяти виникненню і розвитку
комплексів, суть яких зводиться в основному до наступного: „Я
некрасивий (а)”, „Я нікому не подобаюсь”, „Мене не люблять”.
Підвищена увага до зовнішності зберігається в дитини протягом усього
підліткового віку.
Як показує досвід, у деяких підлітків спостерігається прояв
завищеної, неадекватної самооцінки і завищеного рівня претензій,
критичне ставлення до слів і вчинків інших. Це ускладнює його
взаємини з батьками, іншими дорослими і ровесниками; провокує
прояви негативізму, грубу і самовпевнену поведінку, складні
конфлікти.
Першопричиною загальної неврівноваженості підлітка, його
роздратованості, перепадів настрою є, як уже зазначалося, перебудова
організму. Анатомо-фізіологічні зміни породжують психологічні
новоутворення: відчуття дорослості, прагнення до незалежності,
потреба в самоствердженості і самовизначенні (стосовно свого статусу
в сім’ї, у колективі ровесників, схильностей і професійних інтересів
тощо), розвиток інтересу до протилежної статі, пробудження
романтичних почуттів. Проте симпатії нерідко виявляються в
неадекватних формах (зовнішній агресії, протиставленні, гострій
критиці, у спробах звернути на себе увагу зухвалою поведінкою).
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Особливістю мислення в підлітковому віці виступає здатність до
моделювання різноманітних ситуацій, оперування різноманітними
гіпотезами (припущеннями) у розв’язування поставлених завдань.
Проте теоретичне усвідомлення дійсності найчастіше випереджає її
практичне пізнання, тому в життєвих ситуаціях підлітки часто не
знають як поводитись, а відчуття власної дорослості заважає тому, щоб
звертатися за порадами до старшого. Це характерно для тих дітей, у
яких не склалися довірливі стосунки з батьками – вони бояться
глузування, нерозуміння, недовіри або образливої для такого віку
заборони (на їхній погляд, не аргументованої), поводження як із
маленькими. Відсутність довірливих стосунків часто є причиною того,
що діти стають жертвами різних злочинів або самі втягнуті в них. За
умови довірливих стосунків завжди є можливість попередити біду або
одразу надати ефективну допомогу.
Проблема підліткового віку багато в чому пояснюється фізичним
розвитком, який випереджає психічний і соціальний. Непідготовленість
дитини до виконання нових соціальних ролей (підлітка-хлопчика, сина,
який дорослішає, партнера помічника, друга тощо) або відсутність
необхідного рольового навантаження (коли батьки бачать у ньому ще
маленьку дитину, не доручають відповідальних справ) і самостійності
(коли виявляють недовіру, надмірно опікають, ігнорують його інтереси,
не створюють умов для прийняття самостійних рішень) ускладнює
спілкування і породжує численні конфлікти як у колі сім’ї, так і серед
ровесників, в інших соціальних групах.
Ціннісні орієнтації підлітка, як правило, формуються під впливом
авторитетних, значимих для них людей: такими найчастіше
виступають знаменитості, ровесники з якостями лідера, які
самостверджуються в групі підлітків різними способами, у тому числі
надмірною
хворобливістю
у
вчинках,
навіть
непривабливих;
демонстрування сили ( нехай навіть над слабкішими і незахищеними),
шкідливих звичок, пов’язаних із вживанням лайливих, нецензурних
слів, спиртних напоїв, наркотичних засобів, токсикопрепаратів тощо;
хвалькуватими розповідями про свої небезпечні пригоди і „геройські
перемоги”. Слабкіші діти (у фізичному плані і зі ще не сформованою
психікою) добровільно приймають таку поведінку як зразок дорослості і
намагаються їй наслідувати. Проте нерідко сильніші насильно
(залякуючи, шантажуючи) підкоряють їх своїй владі і примушують
чинити протиправні або навіть кримінальні дії. Особливо соціально
небезпечні такі підліткові групи, де крім авторитету лідера, спрацьовує
почуття натовпу і бажання кожного підкреслити свою безстрашність,
свою незалежність від дорослих. Самостверджуючись таким чином в
очах ровесників, вони чинять злочин з особливою жорстокістю.
Часто складаються напружені стосунки підлітків з батьками,
особливо якщо вони з різних причин не є для нього авторитетними
людьми: не можуть бути твердими і послідовними у своїх вимогах, не
задовольняють його марнолюбну потребу чимось виділитися в колі
ровесників (у матеріальному плані, престижним соціальним статусом,
71

специфічними можливостями тощо). Але при глибшому вивченні
подібних конфліктів стає зрозуміло, що основною їх причиною є
незадоволеність підлітка ставленням до нього батьків – неповага його
як самодостатньої особистості, яка має свою думку, свої інтереси і свої
потреби і відсутність „тепла рідного дому”. У підлітковому віці часто
відбувається підміна понять: мене не розуміють – значить, мене не
люблять, я тут нікому не потрібний. Вступ до вуличних компаній – це
свого роду протест проти сформованих стосунків у сім’ї.
Що робити батькам, аби не доводити стосунки з
підлітком до глибокого конфлікту, не спровокувати його
відчуженість, не сприяти формуванню подвійної моралі або
подвійного способу життя (коли дитина зразково поводиться в сім’ї і
школі, але абсолютно змінюється в товаристві неформальної групи
ровесників, із якими проводить вільний час – стає жорстокою, чинить
протиправні дії, прилучається до шкідливих звичок)?
Насамперед:
змінити свій стиль спілкування з дитиною: не розмовляти з нею у
командному, критичному, глузливому тоні із позиції сильнішого і
владного, із позицій власника;
бути уважним і чуйним до її настрою, переживань, почуттів;
не допитувати і не вимагати в підлітка, щоб він негайно пояснив
свій настрій. У цьому віці діти не завжди можуть розібратися у собі –
їм потрібен час для цього;
спробувати знайти до підлітка особливий підхід (виходячи з його
індивідуальних особливостей і інтересів), бути щирим у бажанні
знати спільну мову;
поважати його інтереси і захоплення, створити умови для їх
реалізації (обладнати спортивний куточок, подарувати альбом для
колекціонування тощо);
ненав’язливо
включатися
в
інтереси
підлітка,
делікатно
спрямовувати їх у корисне русло;
не допускати рукоприкладства. Намагатися розбиратися в усіх
ситуаціях спокійним тоном, без галасу, але з обов’язковим пошуком
переконливих аргументів доречності або недоречності прийнятих
рішень;
намагатися встановити довірливі стосунки: розповідати про свої
проблеми, радитися з дитиною; як краще вчинити. У підлітковому
віці діти налаштовані на емоційний відгук за умови, що вони не
наштовхуються на зраду: довірене вам має залишитися між вами;
залучати підлітка до обговорення сімейних проблем, до сімейних
справ. Обов’язково давати йому окремі постійні доручення (купувати
хліб, виносити сміття тощо), не виконувати його роботу за нього без
поважних на те причин, дати йому можливість відчувати свою
незамінність;
усією сім’єю, разом з підлітком, обговорювати сімейний бюджет: він
повинен знати матеріальні можливості сім’ї, контролювати свої
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бажання. Разом визначати пріоритети в покупках, переконливо
аргументуючи їх;
зробити все можливе, аби підліток був максимально
зайнятий у свій вільний час (спортом, вивченням мов,
творчістю тощо). Створити йому для цього відповідні умови,
цікавитися його успіхами;
залучати дитину до цінностей національної і світової культури.
Обговорювати побачене і почуте, цікавитися її враженнями.
Духовне виховання організовувати і здійснювати шляхом
залучення підлітка у функціонування 3-х систем стосунків:
„людина-природа” – у діяльність з пізнання і перетворення природи і
предметної сфери культурного середовища;
„людина-цінності культури” – у різні форми пошуку духовної
інформації (виховання, вивчення досвіду, звичаїв, традицій,
класичного мистецтва і літератури, засвоєння знань);
„людина-людина” – у багатогранну систему стосунків і контактів із
іншими людьми.
Духовий розвиток особистості має здійснюватися на 3-х
рівнях: інтелектуальному, емоційному і вольовому:
розповідайте про історію своєї сім’ї, родини. Створіть у домі куточок
пам’яті близьких і дорогих людей. Бережіть сімейні реліквії. Частіше
розглядайте сімейні фотографії. Оформляйте сімейні альбоми (це
можливо доручити дитині);
частіше влаштовуйте сімейні свята: не тільки календарні або дні
народження – придумуйте свої сімейні традиції і підтримуйте їх.
Спільно продумуйте сценарії, готуйте страви, сервіруйте стіл,
влаштовуйте один одному сюрпризи, ігри, танці, разом співайте;
дозволяйте дитині запрошувати на свій день народження своїх
гостей. Наперед погоджуйте з нею кількість і кандидатури
запрошених, меню. Не пригощайте дітей спиртним;
дозволяйте підлітку почуватися повноцінним членом сім’ї, з певними
обов’язками і правами;
пам’ятайте, що в підлітковому віці вирішальними чинниками
становлення особистості є повага, довіра і пізнавальний інтерес.
Прагніть до того, щоб потреби дитини в цьому були сповна
задоволені;
сприяйте моральному розвитку особистості, який виявляється у
відповідальній поведінці. Найсприятливішими умовами формування
моральної мотивації є діяльність і спілкування. Залучайте дитину до
діяльності на користь інших, до турботи про тих, хто цього потребує,
виховуйте в неї милосердя;
пам’ятайте, що кращим прикладом моральної поведінка завжди є
приклад батьків. Ваші вимоги до дитини ніколи не повинні
розходитися з вашим способом життя;
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прагніть до того, що ваша дитина бачила в кожному з вас свого
союзника, партнера, порадника і надійного друга.
Юнацький вік
Психічний розвиток особистості в юнацькому віці тісно
пов’язаний з навчанням, трудовою діяльністю й ускладненням
спілкування з дорослим. Найавторитетнішими для юнака і дівчини, як і
для підлітків, є оцінки друзів і ровесників. У цьому віці збільшується
кількість соціальних ролей і розширюються їх межі, затверджується
соціальний статус (одержання паспорта, участь у виборах, вступ на
навчання в інші навчальні заклади, зростає соціальна мобільність,
підвищується відповідальність за вчинки), розширюється діапазон
інтересів, актуалізується потреба професійного самовизначення,
зростає потреба в кишенькових грошах.
Юнацький вік характеризується наявністю значних протиріч, які
виявляються не тільки в полярності почуттів і емоцій, але й у
суперечливості бажань, прагнень, у безпосередності і непослідовності
поведінки. Це свідчення ще не зовсім зрілої особистості, яка „шукає
себе”. Проте, на відміну від старших підлітків, у емоційній сфері юнаків
спостерігається перехід окремих самооцінок і особистісних якостей у
загальне. Цілісне ставлення до себе; зростає здатність відокремлювати
успіх або неуспіх у конкретній діяльності від загального ставлення до
себе. Самопізнання в юнацькому віці має спокійніший емоційний
характер.
Активність юнацького віку характеризується численними і
різноманітними, часто суперечливими спробами вибору самостійного
життєвого шляху і лінії соціальної поведінки. Невдалі спроби є
сильними стимулом до подальшого розвитку, що позначається на
виділенні окремих здібностей, прагненні до розширення соціального
оточення і поглиблення зв’язків з ним. Проте, якщо дитина в
підлітковому віці входила в різні групи соціального ризику, то в
юнацькому вона стає практично некерованою і прагне до незалежного
від близьких життя. Як правило, цьому сприяє відсутність цікавих і
корисних справ і здобутий досвід легкого життя без будь-яких
зобов’язань.
За своєю сутністю юнацький вік – період серії криз. У постійній
боротьбі внутрішніх і зовнішніх конфліктів формується нове „Я”. Саме
цим пояснюється разюча особистісна зміна дитини. Приміром,
непосидючий, несерйозний, незібраний і безвідповідальний підліток
поступово (на перший погляд без видимих зусиль) перетворюється в
серйозного, врівноваженого і самостійного в справах і судженнях
юнака.
Характерною
рисою
старшокласників
(психічним
новоутворенням юнацького віку) стає здатність пізнавати себе на
основі визнання інших людей. Порівняння із значними (авторитетними)
дорослими відбувається щодо тих якостей, які старшокласники
вважають необхідними для самостійного життя і які містять у собі
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еталонне уявлення про дорослих (незалежність, самостійність,
самодостатність, діловитість, рішучість). Порівняння ж із ровесниками
здійснюється з позицій рівного і головним чином сприяє усвідомленню
себе і своєї індивідуальності.
Вирішальними чинниками спрямованості розвитку особистості в
юнацькому віці виступають її інтереси, здібності, моральні ідеали,
життєві устремління і професійні цілі. Самовизначення стає центром
життєвої ситуації, навколо якої концентруються всі цілі й інтереси. У
зв’язку з цим головного значення набувають самоаналіз і самооцінка.
Специфічне значення мають манери поведінки, одяг, жаргон. Які
схвалюються або відхиляються друзями.
У зв’язку із процесом акселерації сучасні старшокласники у своїй
більшості мають сексуальний досвід, багато хто веде регулярне статеве
життя. Такий спосіб життя може мати багато негативних наслідків як у
фізичному, так і в психічному та соціальному плані (небажана
вагітність, різноманітні, у тому числі венеричні захворювання і СНІД, у
перспективі – проблеми у створенні благополучної сім’ї і народження
здорових дітей). Неблагополучне соціальне середовище створює
передумови до вживання різних наркотиків, що також позначається на
здоров’ї молоді і її соціальній поведінці.
У цілому в юнацькому віці відзначаються тенденції прискорення
фізіологічного і відставання морального розвитку особистості. У зв’язку
з цим особливу увагу необхідно приділяти моральному вихованню і
вихованню сексуальної культури молоді.
На думку багатьох старшокласників, моральні якості поділяються
на престижні і непрестижні; на необхідні, без яких не проживеш, і
другорядні. Престижними сучасні юнаки і дівчата найчастіше
вважають ті, що допомагають виживати в складних економічних
умовах: силу, безкомпромісність, уміння ставити перед собою мету і
домагатися її (будь-яким шляхом, навіть за рахунок інших); уміння
користуватися благами життя, не відмовляти собі в задоволеннях. Для
багатьох сьогодні престижними якостями є розум і ерудиція. Проте
різні молоді люди по-різному розуміють, що таке честь, справедливість,
доброта – виходячи з їхнього соціального досвіду, насамперед
засвоєного у родині.
Як потрібно поводитися батькам із дітьми в пору їх
юності:
задовольняти їхню природну потребу в спілкуванні й співпраці з
дорослими;
спілкування будувати на основі довіри, із позицій поваги до
особистості і рівного співрозмовника;
не опікати надміру;
надавати свободу вибору, але обов’язково обумовлювати можливі
варіанти розв’язку тієї чим іншої життєвої ситуації. Розмову вести
так, щоб юнак або дівчина мали можливість зробити свій, але
усвідомлений вибір, чітко уявляючи його наслідки;
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пам’ятати, що стосунки з іншими людьми в юнацькому віці
будуються, в основному, виходячи з досвіду таких стосунків в
родині. Тому батькам завжди потрібно відповідально ставитися до
своїх слів, вчинків і оцінок;
допомагати дитині в самовизначенні, в усвідомленому виборі своєї
мети в житті, планів на майбутнє. Спільно аналізувати їх життєву
привабливість і цінність;
заохочувати
до
трудової
діяльності
як
для
власного
самоствердження, так і на користь інших;
стимулювати самовиховання особистості, моральний самоаналіз;
заповнювати вільний від навчання час корисними справами;
продовжувати залучати до цінностей світової і національної
культури, заохочувати відвідування театру, концертів класичної
музики, художніх виставок, до читання художніх творів із
моральним змістом;
залучати до участі в трудовій діяльності, у піклуванні про тих, хто
цього потребує;
дозволяти самостійно заробляти на кишенькові витрати, проте
знати, де і яким чином;
залучати до вивчення законів, вчити користуватися своїми
громадянськими правами;
залучати до аналізу ситуацій із моральним змістом;
розвивати культуру спілкування і культуру поведінки;
вчити толерантності, розуміння того, що кожний має право на свою
думку;
стимулювати відповідальне ставлення до навчання на основі
мотивації престижу знань для особистості і потреби суспільства у
висококваліфікованих спеціалістах;
підтримувати сімейні традиції і прагнути до того, щоб передати їх
дітям;
готувати дітей до майбутнього сімейного життя, до виконання
рольових функцій у сім’ї.
У сімейному вихованні необхідно враховувати закладені
природою здібності (а кому, як не батькам, першими їх відкривати і
спостерігати!) і прагнути до того, щоб не прогаяти можливостей
своєчасного фізичного, інтелектуального, морального, естетичного і
соціального розвитку дитини.
Не спізніться! І завжди пам’ятайте, що мистецтво педагогіки
взаєморозуміння вимагає постійної роботи над собою як батьків, так і
дітей. Це нескінчений процес, тому що змінюються умови життя.
Ростуть діти, змінюються самі батьки. Але незмінним має залишатися
бажання, щоб найближчі люди завжди приносили взаємну радість і
були щасливі.
Успіхів Вам!
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Під час підготовки даних матеріалів була використана “Книга для
батьків. Посібник до тренінгового курсу «Підготовка кандидатів у
прийомні батьки та батьки-вихователі»”/ Автори та автори-упоряд.:
Т.Ф.Алєксєєнко, Г.М.Лактіонова, Г.О.Притиск та ін..; За заг. ред..
Т.Ф.Алєксєєнко. – К.: Наук. світ, 2006. – 496с.
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Книга для батьків
ІІІ розділ
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Тема: Задоволення потреб дитини та
формування її прив’язаностей
Основні поняття розділу
Задоволеність – психічний стан людини, який характеризує
ступінь відповідності потреб, сподівань, прагнень особистості
наслідкам її діяльності, взаємодії з природним і соціальним
середовищем. Задоволеність належить до позитивних переживань і
характеризується яскраво вираженою емоційною забарвленістю.
Вона стосується насамперед найзначущих для дитини сфер
життєдіяльності – гри, спілкування, праці, навчання, художньої
діяльності. Позитивні взаємини в колективі (сімейному і суспільному)
є важливим фактором, який сприяє задоволенню, виступає
передумовою продуктивної діяльності дитини, стимулює її творчу
діяльність.
Задоволеність
істотно
впливає
на
об’єктивність
сприймання людиною навколишнього світу та її практичну
діяльність.
Звикання – процес засвоєння орієнтованого зразка поведінки у
природному і соціальному середовищі. Його особливістю є те, що
повторення окремих дій призводить до їх поступової автоматизації,
тобто механічного, ненапруженого відтворення, яке дає можливість
економити психонервову енергію, полегшує і спрощує виконання
часто повторюваних дій. Даний термін може використовуватися як у
позитивному (автоматизація дій, полегшення пристосування), так і у
негативному значенні (негнучкість, труднощі у адаптації до
змінюваних умов життя, які потребують нового типу поведінки).
Потреби – особистісні складові, які пов'язані із задоволенням
людської необхідності в чомусь. Розрізняють такі види потреб:
- біологічні (у їжі, одязі, рухових діях);
- соціальні (спілкування з іншими людьми);
- особистісні (підтримка людиною своєї психічної самостійності, що
залежить від умов життя, рівня суспільного розвитку);
- духовні (набуття знань, творча активність, розвиток естетичних
інтересів і прагнень).
Потреби формуються з раннього дитинства і значною мірою
залежать від сімейного життя, наявності відповідних умов для їх
появи і розширення. Для формування у дітей позитивних, дійсно
цінних потреб, батькам слід розвивати емоції та почуття дитини,
роз'яснювати суть матеріальних і духовних потреб, сприяти їхньому
різнобічному розвитку.
Прив’язаність – це стійкий взаємний зв’язок між двома
особами,
який
поєднує
їх
емоційно.
Прив’язаність
між
піклувальником та немовлям лежить в основі здорового фізичного,
психічного та інтелектуального розвитку дитини. Прив’язанність в
першу чергу проявляється, коли піклувальник торкається, обіймає,
пестить і дивиться в очі дитині.
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Розвиток особистості - процес формування особистості як
соціальної істоти в результаті її соціалізації (поступове оволодіння
соціальним досвідом, культурою) і виховання. Вступаючи у взаємодію
з отчуючим світом, дитина усвідомлює дійсність, яка реалізується в її
діяльності за допомогою дорослих. Сім'я має значні можливості для
організації і забезпечення цього процесу. Щоб дитина успішно
розвивалася, батьки повинні приділяти їй достатньо уваги,
стимулювати різноманітні форми її активності - від наслідування
батьків до прояву самостійності, знайомити з оточуючим світом,
розвивати її інтелектуальні, моральні, фізичні, естетичні здібності,
формувати відповідні інтереси, захоплення, прагнення, вчити
розуміти світ, що її оточує, підтримувати прояви самостійної
пізнавальної активності.
Фрустрація - психічний стан гострого переживання
незадоволеної потреби. Досить поширений вид важких станів, у яких
може опинитися людина за обставин негативного особистісного чи
сімейного життя. Ситуації, в яких виникає подібний стан, одержали
відповідні
назви
„фрустраційні
ситуації”,
„фрустраційні
взаємовпливи”. Фрустраційні ситуації викликаються конфліктом між
актуально значущою потребою і неможливістю реалізувати її. У
повсякденному житті фрустраційні ситуації можуть бути пов'язані з
широким діапазоном потреб, які умовно можна поділити на 2 групи:
1) біологічні потреби:
- фізіологічні (голод, спрага, сон);
- сексуальні (потреба в продовженні роду та інтимному контакті);
- орієнтувальні (потреби орієнтації у часі, місці, навколишній
дійсності);
2) соціальні потреби:
- трудові;
- пізнавальні;
- міжособистісні;
- естетичні;
- моральні.
Для
фрустрації
характерні
такі
ознаки
негативних
переживань:
- розчарування;
- роздратованість;
- тривога;
- відчай;
- відчуття покинутості.
У сім'ї важко переносяться переживання, пов'язані з почуттям
ігнорування та прояву байдужості. Це позбавляє людину природних
соціальних зв'язків, що зумовлює необхідність приділення їй більше
уваги і турботи.
(Педагогічний словник для молодих батьків. – К.: ДЦССМ, перевидання 2003.)
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Сфери потреб дитини
У попередньому розділі
розвитку дитини, такі як:
1) фізична;
2) екологічна;
3) професійна;
4) інтелектуальна;
5) духовна;
6) соцальна;
7) психологічна;
8) емоційна.

були

розглянуті

основні

сфери

Кожна сфера розвитку дитини досягає найвищого рівня у тому
випадку, якщо задовольняються потреби, які входять до неї. Нижче
вказані потреби, які відносяться до кожної сфери розвитку:
Фізична сфера – їжа, одяг, дім, фізичний контакт з батьками,
вміння ходити, їздити на велосипеді, заняття спортом, прогулянки,
безпека, відсутність фізичних покарань.
Екологічна сфера – спілкування з природою, чисте повітря,
чиста вода, бережне ставлення до оточуючого світу.
Професійна сфера – професійні навички.
Інтелектуальна сфера – навчання, життєві навички
самообслуговування, говоріння, розуміння мови, письма, читання,
рахування, вивчення наук, спілкування.
Духовна сфера – розуміння, що таке добре, що таке погано;
розуміння
загальнолюдських
цінностей,
моралі,
культурна
ідентичність, захоплення, читання книжок, відвідування музеїв,
театрів.
Соціальна сфера – спілкування, здатність формувати стосунки
та знаходити спільну мову з іншими, наявність друзів.
Психологічна сфера – повага, розуміння, любов, турбота,
увага, відчуття приналежності до сім’ї, позитивне ставлення до себе.
Емоційна сфера – любов, турбота, підтримка, прихильність,
безпека, прив’язаність, гумор.
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Взаємозвязок між етапами розвитку та потребами дитини
На різних етапах свого розвитку дитина має певні, властиві
саме для цього етапу, потреби. Обсяг цих потреб збільшується
відповідно до того, як дорослішає дитина. (Як каже народна
приказка, „Маленькі діти – маленькі проблеми, дорослі діти – великі
проблеми”).
Нижче наведений орієнтовний перелік потреб дитини
на кожному віковому етапі:
Від 0 до 1 року – їжа, одяг, фізичний контакт з батьками, любов,
турбота, увага, прихильність, безпека, прогулянки.
Від 1 до 3 років – їжа, одяг, фізичний контакт з батьками, любов,
турбота,
увага,
прихильність,
безпека,
ходіння,
говоріння, спілкування з людьми та природою,
прогулянки.
Від 4 до 6 років – їжа, одяг, фізичний контакт з батьками, любов,
турбота,
увага,
прихильність,
безпека,
ходіння,
говоріння, спілкування з людьми та природою,
прогулянки, слухання казок, отримання відповідей на
чисельні запитання, позитивне ставлення до себе.
Від 6 до 12 років – їжа, одяг, фізичний контакт з батьками, любов,
турбота,
увага,
прихильність,
безпека,
ходіння,
говоріння, спілкування з людьми та природою,
прогулянки,
отримання
відповідей
на
чисельні
запитання, позитивне ставлення до себе, навчання,
спілкування з друзями, формування стосунків з іншими,
життєві навички, в тому числі самообслуговування,
певна ступінь свободи, участь у прийнятті важливих
рішень у сім’ї, відвідування концертів, музеїв, театрів,
кіно, наявність кишенькових грошей.
Від 12 до 18 років – їжа, одяг, фізичний контакт з батьками, любов,
турбота,
увага,
прихильність,
безпека,
ходіння,
говоріння, спілкування з людьми та природою,
прогулянки,
отримання
відповідей
на
чисельні
запитання, позитивне ставлення до себе, навчання,
спілкування з друзями, формування стосунків з іншими,
життєві навички, в тому числі самообслуговування,
певна ступінь свободи, участь у прийнятті важливих
рішень у сім’ї, відвідування концертів, музеїв, театрів,
кіно, наявність кишенькових грошей, можливість
висловити свою думку, професійні навички, розуміння
загальнолюдських цінностей.
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Задоволення потреб та формування прив’язаності у дитини
З попередньої інформації можна зробити висновок, що
потреби дитини розвиваються від самого народження,
збільшуючи свій обсяг та зміст задоволення. Впродовж багатьох
років діти потребують турботи та виховання. Але лише їжі, одягу та
притулку недостатньо для нормального розвитку. Щоб стати
соціально зрілими особистостями, бути щасливими, дітям потрібні
любов, увага і турбота. Діти, які не отримують достатньої уваги та
піклуваня з боку дорослих, серйозно ризикують ментальним,
соціальним, емоційним та фізичним благополуччям. (Дослідження,
проведені у притулках та інтернатах, вказують на те, що немовлята,
всі фізичні потреби яких задовольнялись, але які не отримували
достатнього контакту з іншими людьми, часто хворіли та навіть
помирали.)
Який же механізм виникнення та задоволення будь-якої
потреби? Спробуємо його розглянути на прикладі однієї з
найважливіших потреб дитини – їжі. Коли немовля відчуває голод,
воно виражає це плачем. Батьки повинні нагодувати дитину, після
чого вона буде відчувати комфорт, задоволення та розслаблення
(дивись діаграму). Коли потребу задоволено, дитина розслабляється
до того часу, поки не відчує нову потребу, наприклад, коли треба
поміняти підгузник. Якщо потреба не задовольняється, дитина шукає
все більш виразних способів для її висловлення, наприклад, плач стає
все голоснішим, з віком перетворюється в роздратування, а потім у
деструктивну
поведінку.
Якщо
кожна
висловлена
потреба
задовольняється, дитина розвиває почуття довіри до осіб, які
задовольняють її потреби.
Як розвивається прив’язаність

1. Дитина відчуває
дискомфорт

4. Дитина відчуває
себе комфортно

2. Дитина висловлює
дискомфорт (потреби)

3. Батьки
задовольняють
потреби дитини
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Цей цикл відображає процес формування прив’язаності.
Кожного разу, коли ми маємо потребу, висловлюємо її і хтось
задовольняє її, ми відчуваємо прив’язаність до цієї людини.
Поступово ми переконуємося, що вона буде продовжувати
піклуватися про нас.
Зрозуміло, що прийомні діти характеризуються певними
порушеннями у формуванні прив’язаності. У найбільш
драматичних ситуаціях почуття прив’язаності у дітей викоріненні
через жорстоке фізичне ставлення, або через чисельні відмови у
формуванні такого почуття. Ми вважаємо сім’ю безпечним місцем
для дитини, але такі діти знають, що їх сім’ї є небезпечними (бо там їх
б’ють або примушують до сексу). У найскладніших випадках діти
стають пригніченими, замкненими або агресивними, або і те, і інше.
Цим дітям потрібна терапевтична допомога досвідчених соціальних
робітників, психотерапевтів, компетентних прийомних батьків.
На щастя такі ситуації не є типовими. Ми звичайно дивуємося:
„Чому прийомні діти не відчувають радості або принаймні
полегшення від того, що втекли від людей, які жорстоко з ними
поводилися?” На відео ми бачили, що Вернон замість того, щоб
почувати полегшення, розізлився, коли його перемістили до Хансонів,
хоча це був для нього дуже безпечний притулок. Це відбувається
тому, що більшість дітей здатні розвинути певне почуття
прив’язаності до своїх батьків, навіть якщо ті до них погано
ставляться, ображають та б’ють. І саме така особливість дітей
допомагає у формуванні нових прив’язаностей до прийомних батьків.
Виявляється, що здатність дітей формувати нові
прив’язаності залежить від сили старих прив’язаностей.
Якщо у дітей не було прив’язаностей, їм важко формувати нові. Діти
з сильними почуттями прив’язаності, хоча й більше страждають від
розлучення з батьками, здатні швидше сформувати нові
прив’язаності, не відмовляючись від попередніх.
Яким же чином прийомні батьки можуть сприяти
формуванню прив’язаності у дитини?
1) розуміти і задовольняти потреби дитини;
2) допомагати дитині виражати свої почуття;
3) допомагати дитині розслаблятись та веселитись;
4) виховувати ефективну дисципліну без фізичних покарань;
5) формувати у дитини позитивне ставлення до себе;
6) давати дитині зрозуміти, що її люблять, навіть коли її поведінка
неприйнятна;
7) поважати думку дитини;
8) формувати у дитини відчуття приналежності до сім’ї;
9) знаходити спільні з дитиною інтереси та захоплення.
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„Літопис мого життя”
Допомога дітям у формуванні прив’язаностей – це, в тому
числі, допомога у створенні зв’язків між минулим, сучасним та
майбутнім.
Окрім
вище
зазначених
способів
формування
прив’язаності є ще один важливий спосіб. Цей спосіб, який
допомагає створити зв’язки з минулим та й майбутнім,
називається „Літопис мого життя”.
Метою створення „Літопису мого життя” є допомога
дитині, позбавленої батьківського піклування, згадати і зберегти
історію свого життя. Адже діти, які втрачають родинне коріння, як
правило, мають не одну „прогалину” у своїй біографії. Якщо ж діти не
знають, що з ними відбулося і чому події в їхньому житті розвивалися
саме таким чином, то це несприятливо позначається на формуванні
прив’язаностей, їх ідентичності та на їх майбутньому.
„Літопис мого життя” – це альбом або папки з вкладними
листами для аплікацій, фотографій, малюнків, що відображають
життя дитини до і після того, як вона була розміщена у прийомну
сім’ю.
Він являє собою щось більше, ніж формуляр з інформацією,
якого можна торкнутися руками, це більше, ніж простий набір
фактів, це ще й засіб допомогти дитині задуматися та осмислити все,
що з нею відбулося.
Таким чином, складання такого „Літопису” переслідує
одразу кілька цілей:
Перша – збір інформації. Тобто людині, яка працює над цим
літописом, необхідно фіксувати, що саме в цей час відбувається з
дитиною, щоб потім їй можна було все це пояснити. Книга з
фотокартками, розповідями, враженнями та фактичними даними
дає змогу уникнути прогалин в історії життя дитини.
Друга – розшук і поповнення відсутньої інформації з
попереднього життя дитини. Якщо всі дорослі в оточенні дитини
(батьки, прийомні батьки, родина, опікуни, наставники, керівники
дитячих будинків та притулків) діють спільно, єдиною командою,
важливу інформацію про дитину зібрати набагато простіше. Адже,
після деякого часу зробити це буде набагато складніше.
Третя – зробити так, щоб дитина бачила й відчувала
свою значущість, розуміла, що вона варта складання про неї
такого літопису. Дорослі, які оточують дитину, можуть вважати
історію дитини настільки важливою, що її необхідно якось
зафіксувати і зберегти для пам’яті. Обов’язково слід зазначити, що
саме дитина є досить важливим джерелом інформації при складанні
такої історії, а її розповіді також варті збереження в „Літописі мого
життя”.
Четверта – отримання прийомними батьками засобів,
необхідних для того, щоб допомогти дитині охопити та
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усвідомити своє минуле. Вірне й точне розуміння свого минулого –
це відправний пункт для усвідомлення всього, що відбувалося і
відбувається в житті кинутої батьками дитини. Якщо укладач
„Літопису мого життя” ставить за мету створити його разом з
дитиною, йому просто необхідно спілкуватися з нею, щоб докладніше
довідатися про її спогади та пережитий досвід. Змістом таких бесід
має стати отримання відповідей на найважливіші життєві питання:
„Хто я?” і „Звідки я?” Такі бесіди повинні надихнути дитину на те,
щоб вона задумалася над тим, що ж з нею відбулося. Можливо, це
будуть заборонені, важкі й болісні питання. Робота над „Літописом”
повинна поступово перетворитися для дитини в процес осмислення
нею свого минулого, а це допоможе дитині легше розібратися у
своєму сьогоденні.
„Літопис мого життя” може містити:
– історію родини дитини;
– фотографії (або малюнки, якщо немає фотографій) родини та
друзів;
– відображення шкільних подій (табелі з оцінками, нагороди,
фотографії);
– розповіді про захоплення, досягнення та труднощі дитини;
– розповіді та фотографії з днів народження та свят;
– листівки та листи.
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„П’ять шляхів до серця дитини”
(фрагмент з книги Гері Чепмена та Росса Кемпбела1)
Іноді діти розмовляють мовою, яку нам, дорослим, важко
зрозуміти. Це може бути їм лише зрозумілий сленг. Але і нас – дорослих
– також не завжди розуміють діти, тому що, розмовляючи з ними, ми
не завжди можемо висловити свої думки. Але ще гірше, коли ми не
завжди можемо виразити дитині свої почуття і любов на зрозумілій їй
мові.
Чи вмієте ви говорити на мові любові?
Кожній дитині властиво розуміти любов батьків по-своєму. І
якщо батьки знають цю „мову”, дитина краще розуміє їх.
Любов потрібна кожній дитині, інакше їй ніколи не
стати повноцінною дорослою людиною.
Любов – це найнадійніший фундамент спокійного дитинства.
Якщо це розуміють дорослі, дитина виростає доброю і щедрою
людиною.
Основне батьківське завдання – виростити зрілу та
відповідальну людину. Але які б якості ви не розвивали в
дитині, головне – будувати виховання на любові.
Впевненість у любові оточуючих.
Коли дитина впевнена у любові оточуючих, вона стає більш
слухняною, допитливою. З цієї впевненості малюк бере сили, щоб
протистояти труднощам, з якими зустрічається. Ця впевненість для
нього – як бензобак для автомобіля! Дитина зуміє реалізувати свої
здібності лише за умови, якщо дорослі регулярно наповнюють цією
впевненістю її серце.
Як цього досягти? Звичайно, любов’ю. Проявляти саме той
спосіб прояву любові, який є найбільш зрозумілим для дитини, знайти
для неї індивідуальний, особливий шлях вираження почуттів.
Батьківська любов повинна бути безумовною, адже
справжня любов умов не виставляє. Безумовна любов – це найвища
форма любові. Адже ми любимо дитину просто за те, що вона є,
незалежно від того, як вона поводить себе.
Ми всі це розуміємо, але іноді не віддаємо собі звіту в тому, що
нашу (батьківську) любов дітям доводиться завойовувати.
Батьки люблять дитину, але з поправкою: вона повинна добре
навчатися і гарно себе поводити. І лише у цьому випадку вона отримує
подарунки, привілеї та схвалення.
Звичайно, ми повинні навчати і виховувати дитину. Але
спочатку необхідно наповнити серце дитини впевненістю у нашій
1

Чепмен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка. – СПб.: Христиан. о-во ”Библия для всех”,
2000.

88

безумовній любові! І робити це треба регулярно, щоб ця впевненість не
випарувалась. Тоді у дитини не виникає страху, провини, вона буде
відчувати, що потрібна.
Якщо дитина відчуває нашу безумовну любов, ми глибше
розуміємо її душу, її вчинки, хороші та погані. Якщо діти відчувають,
що їх по-справжньому люблять, вони швидше прислухаються до наших
настанов.
Безумовну любов ніщо не може похитнути. Ми любимо дитину,
навіть якщо вона некрасива і зірок з неба не дістає. Ми любимо її,
якщо вона не виправдовує наших надій. І найважче – ми любимо її,
щоб вона не зробила. Це не означає, що будь-який вчинок дитини ми
виправдовуємо. Це означає, що ми любимо дитину і показуємо їй це,
навіть якщо її поведінка не найкраща.
Чи не призводить це до вседозволеності? Ні, просто треба
все робити послідовно: спочатку ми наповнюємо серце дитини
впевненістю в тому, що вона потрібна, що ми її любимо, а лише
потім будемо займатися її вихованням і навчанням.
Спілкуючись з дітьми, необхідно частіше нагадувати собі:
1. Перед нами діти.
2. Вони поводять себе, як діти.
3. Буває, що їхня поведінка діє нам на нерви.
4. Якщо ми виконуємо свої батьківські обов’язки і любимо дітей,
незважаючи на їхні витівки, вони, подорослішавши, виправляються.
5. Якщо вони повинні догодити мені, щоб заслужити любов, якщо моя
любов умовна, діти її не відчують. Тоді вони гублять впевненість у собі
й не здатні правильно оцінювати власні вчинки, а значить, не можуть
контролювати їх, поводитись більш зріло.
6. Якщо, перш ніж заслужити любов, вони повинні стати такими,
якими ми хочемо їх бачити, вони стануть невпевненими у собі:
„скільки не намагайся – вимоги надто високі”. А в результаті –
невпевненість, тривожність, занижена самооцінка та озлобленість.
7. Якщо ми любимо їх, не дивлячись ні на що, вони завжди зможуть
контролювати свою поведінку й не піддаватися тривозі.
Найголовніше – ЛЮБИТИ!
Перші роки. Для немовляти молоко і ніжність – синоніми. Воно
не розрізняє такі речі, як їжа та любов. Без їжі дитина не виживе, і без
любові також. Якщо дитина не знає прихильності, вона помирає
емоційно, вона не здатна жити повноцінним життям. Майже усі
дослідження доводять, що емоційний фундамент закладається
протягом перших півтора років. Особливо вагому роль тут відіграють
взаємини дитини з матір’ю. Їжа, яка забезпечує майбутнє емоційне
здоров’я, це:
дотик;
ласкаві слова;
ніжна опіка.
89

Та дитина росте. Вчиться ходити, говорити, вона все більше
усвідомлює себе як особистість. Вона відокремлює себе від інших – є
вона, є інші. Вона, як і раніше, залежить від матері, але тепер розуміє,
що вона і мама – це не одне й теж саме.
Дитина стає старшою і тепер може любити більш активно. Тепер
вона не просто отримує любов, вона може на неї відповісти!
Дитина ще не готова до самовіддачі. Вона по-дитячому
егоїстична. Але протягом наступних років її здатність виражати любов
зросте.
І якщо дитина, як і раніше, відчуває любов старших, все частіше
вона буде ділитися своєю.
Підлітковий вік. Перехідний вік сам по собі не загрозливий,
але дитина, яка вступає в нього без впевненості у любові оточуючих,
особливо вразлива. Вона не готова зустрітися з такою кількістю
проблем.
Діти, які не знали безумовної любові, самотужки привчаються
давати любов „по бартеру” – в обмін на щось.
Вони дорослішають, стають підлітками, в ідеалі оволодіваючи до
того часу мистецтвом маніпулювання батьками. Доки такій дитині
догоджають, вона мила й привітна, любить батьків, але як тільки щось
не по її норову, вона перестає любити їх. У відповідь на це батьки, які
також не вміють любити безумовно, позбавляють дитину любові
взагалі. Погодьтеся, – це порочне коло, у результаті якого підліток стає
озлобленим і розчарованим.
Щоб дитина відчула вашу любов, ви повинні знайти особливий
шлях до її серця і навчитися проявляти свою любов, виходячи з цього.
Діти по-різному відчувають любов, але кожна дитина потребує її.
Існує 5 способів, якими діти виражають любов:
1) дотик;
2) слова заохочення;
3) час;
4) подарунки;
5) допомога.
Якщо в сім’ї декілька дітей, то навряд мови їхньої любові
співпадають. У дітей різні характери, і любов вони сприймають порізному. З кожною дитиною необхідно говорити на її рідній мові
любові. Але для того, щоб успішно впровадити даний підхід, нам
необхідно ще раз підкреслити необхідність безумовної любові до
дитини. І важливо пам’ятати, що до п’яти років у дитини неможливо
встановити лише один шлях до його серця.
Дотик – один із найважливіших проявів любові людини. У
перші роки життя дитини необхідно, щоб дорослі брали її на руки,
обнімали, гладили по голівці, цілували, садовили її на коліна тощо.
Тактильна ласка однаково важлива як для хлопчиків, так і для
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дівчаток. Тому, коли ви виражаєте свою любов за допомогою ніжних
дотиків, поцілунків, цим можна сказати набагато більше, ніж словами
„Я тебе люблю”.
Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за
те, що вона зробила, чого досягла сама. Проте не треба хвалити дитину
надто часто тому, що слова втратять усю силу і сенс. Пам’ятайте, що
кожна похвала має бути обґрунтованою та щирою. У спілкуванні з
дитиною намагайтеся говорити спокійно і м’яко, навіть тоді, коли ви
незадоволені. Слід менше вимагати від дитини і частіше просити її: „Ти
не міг би...”, „Може зробиш...”, „Мені було б приємно, коли ти...”. Якщо
у вас вирвалося грубе зауваження, слід вибачитися перед дитиною.
Пам’ятайте, що постійна критика шкодить їй; бо вона аж ніяк не є
доказом батьківської любові. Кожного дня даруйте дитині приємні
слова підтримки, заохочення, схвалення, ласки, які свідчитимуть про
любов до неї.
Час – це ваш подарунок дитині. Ви ніби говорите: „Ти потрібна
мені, мені подобається бути з тобою”. Іноді діти роблять погані вчинки
саме з метою, щоб батьки звернули на них увагу: бути наказаним все ж
краще, ніж бути забутим. Проводити час разом – значить віддати
дитині свою увагу сповна. Форми сумісного проведення часу в кожній
сім’ї різні: читання казок, бесіда за сімейною вечерею, гра у футбол,
ремонт машини, допомога на дачі тощо. І як би ви не були зайняті,
хоча б кілька годин на тиждень подаруйте не лише хатнім справам,
телевізору, іншим власним уподобанням, а в першу чергу – своїй
дитині.
Подарунок – це символ любові тоді, коли дитина відчуває, що
батьки дійсно турбуються про неї. Багато батьків використовують
подарунки, щоб відкупитися від дитини. Діти, які одержують такі
подарунки, починають думати, ніби любов можна замінити різними
речами. Тому пам’ятайте, що справа не в кількості. Не намагайтеся
вразити дитину ціною, розмірами і кількістю подарунків. Якщо ви
хочете віддячити дитині за послугу – це плата, якщо намагаєтеся
підкупити її – хабар. Справжній подарунок дається не в обмін на щось,
а просто так. Сюрпризами можуть бути тільки різдвяні подарунки та
подарунки до дня народження. Інші подарунки краще вибирати з
дітьми, особливо якщо це одяг. Подарунки не обов’язково купувати. Їх
можна знаходити, робити самим. Подарунком може стати все що
завгодно: польові квіти, камінчики, чудернацької форми гілочки,
пір’їнка, горішок тощо. Головне – придумати, як його подарувати.
Допомога. Материнство та батьківство багато в чому подібні до
професій, і дуже нелегких. Можна сказати, що кожний з батьків несе
відповідальність за виконання довгострокового (принаймні до
досягнення
дитиною
18
років)
контракту,
що
передбачає
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ненормований робочий день. Кожного дня діти звертаються до вас із
різноманітними запитаннями, проханнями. Завдання батьків – почути
їх і відповісти на них. Якщо ми допомагаємо дитині й робимо це з
радістю, то душа її наповнюється любов’ю. Якщо батьки буркотять і
сварять дитину, така допомога її не радує. Допомагати дітям – не
означає повністю обслуговувати їх. Спочатку ми дійсно багато робимо
за них. Проте потім, коли вони підростуть, ми мусимо навчити їх
всьому, щоб і вони допомагали нам.
На кожному етапі розвитку дитини ми використовуємо різні
„мови” нашої любові. Тому для батьків важливо обрати саме ту „мову”
(дотик, слова заохочення, час, подарунки, допомога), яка веде до серця
дитини.
На основі аналізу вище вказаної інформації можна
сформулювати,
які
саме
дотики,
слова
заохочення,
подарунки, допомогу і час можуть застосовувати батьки для
налагодження позитивних стосунків з дітьми різного віку.
Для дітей від 0 до 1 року – ласкаві слова „Мій хороший/моя
хороша…”, „Я тебе люблю..”, ніжні дотики, брати дитину на руки,
цілувати, обнімати, посміхатися дитині, заспокоювати, коли дитина
плаче, читати казки, співати колисанки, вчасно годувати та
замінювати підгузник, допомагати вчитися ходити, розмовляти.
Для дітей від 1 до 3 років – говорити ласкаві слова „Мій
хороший/моя хороша…”, „Я тебе люблю..”, „Ти молодець”, „В тебе
добре виходить….”, брати дитину на руки, цілувати, обнімати,
посміхатися дитині, заспокоювати, коли дитина плаче, читати казки,
співати
колисанки,
вчасно
годувати,
допомагати
вчитися
розмовляти, гратися з дитиною, знаходити час відповідати на
чисельні запитання дитини, дарувати іграшки, ігри, книжки,
допомагати
дитині
оволодівати
першими
навичками
самообслуговування, розповідати, що добре, що погано, що можна
робити, а що ні.
Для дітей від 3 до 6 років – окрім того, що вже перераховано
вище, допомагати дитині вчитися читати, писати, розповідати, що
таке добре, що таке погано, дозволяти дитині допомагати батькам, не
перешкоджати дитині, якщо вона хоче зробити щось сама, радитися
з дитиною, коли приймається будь-яке важливе рішення в сім’ї.
Для дітей від 6 до 12 років –говорити ласкаві слова „Ти
молодець”, „Я тебе дуже люблю”, „В тебе добре виходить….”, „Мій
любий/моя люба…”, цілувати, обнімати, заспокоювати, коли дитина
плаче, гладити по голові, допомагати у подоланні будь-яких
труднощів, цікавитися життям дитини, її стосунками з однолітками,
інтересами, знаходити час, щоб обговорити з нею її проблеми,
знаходити спільні справи, дарувати книжки, ігри, касети, ходити з
дитиною до музеїв, парків, театрів, радитися з дитиною, коли
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приймається будь-яке важливе рішення в сім’ї, довіряти, доручати
самостійні справи.
Для дітей від 12 до 18 років – говорити ласкаві слова „Ти
молодець”, „Я тебе дуже люблю”, „В тебе добре виходить….”, „Мій
любий/моя люба…”, цілувати, обнімати, посміхатися дитині,
допомагати у розв’язанні будь-яких труднощів, конфліктів,
цікавитися життям дитини, її стосунками з однолітками, інтересами,
знаходити час, щоб обговорити з дитиною її труднощі, проблеми,
секретничати, знаходити спільні справи, дарувати подарунки,
допомогти визначитися, куди піти вчитися, розмовляти з дитиною
про її майбутнє, допомогти навчитися поводитися з грошима,
радитися з нею, коли приймається будь-яке важливе рішення в сім’ї,
встановлювати довірливі стосунки.
Якщо знайти шлях до серця прийомної дитини,
задовольняти її потреби, формувати почуття прив’язаності,
то можна побачити і відчути найкращий результат у
вихованні – щасливу соціально адаптовану та реалізовану
людину.
З досвіду прийомних батьків:
„Моя дружина і я стали прийомними батьками 10-річного
хлопчика, який був енергійним, веселим та дружнім і багато
розмовляв. У нього було багато чудових рис, хоча він переніс багато
фізичних та емоційних трагедій за своє коротке життя. Загалом його
пазл виглядав так: вік 10 років, вигляд 9 років; розумові здібності 8
років; шкільний вік, читання і письмо на рівні 1 класу; соціальний вік
3 роки; емоційний вік - 1 рік; культура, етнічність, релігія
відповідають прийомним батькам; життєвий досвід - дорослий.
Одного дня, коли нашому сину вже виповнилося 19 років, я
розмовляв з другом, соціальним працівником. Я сказав йому: „Сину
19 років і він щойно закінчив перший курс коледжу. Він здав іспит
на водійські права з сьомої спроби, він може працювати тільки
неповний день, у нього тільки один друг, у нього було лише одне
побачення і йому подобається гуляти з нами. Я не думаю, що у нас є
прогрес!”
Мій друг сказав: „Згадай його пазл, коли йому було 10 років:
рівень першого класу, жодного друга, недовіра до дорослих”. „Я
пам’ятаю”, - відповів я. А він продовжував: „Лише за 9 років він зміг
вступити до коледжу, хоча у більшості дітей це займає 12 років. І
лише за 9 років, ця недовірлива дитина, без упевненості в собі,
змогла продовжувати складати іспит на права водія, поки не склала
його, змогла утриматися на роботі протягом року і прив’язалась до
своїх батьків. Зважаючи на те, що старт відбувся лише 9 років назад,
ця дитина не відстає, вона просто випереджає час! „
Тому, коли я прийшов додому, я сказав синові: „Ти знаєш, я
дійсно пишаюся тобою. Я люблю тебе.” І наш син відповів: „Я знаю,
тато, дякую”.
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Прийомний батько
„Як спілкуватись з дитиною”
Батьки завжди прагнуть знайти шлях до серця дитини,
побудувати дитячо-батьківські стосунки на взаєморозумінні, любові
та турботі один про одного. Як правило, стосунки, що базуються на
взаємних любові та підтримці допомагають дитині навчитися
правильно взаємодіяти з оточуючими, швидше стати самостійною та
успішною, а головне, зрозуміти важливість тісного емоційного
контакту з сім'єю та дорожити родинними зв’язками.
Коли у сім’ю приходить прийомна дитина, батьки, зазвичай, не
знають як налагодити з нею взаємозв'язок, з чого починати будувати
стосунки з дитиною. Адже, як уже говорилось на наших попередніх
зустрічах, прийомна дитина приходить в сім’ю зі своїм досвідом,
який не завжди є позитивним. І, досить часто, пережиті втрати
заважають дитині відразу прийняти любов та турботу прийомних
батьків, а інколи навіть повірити у їх добрі наміри.
Як же підібрати ключик до серця дитини? Як викликати у неї
довіру та сформувати прив’язаність до себе?
Нажаль, готових рецептів на будь-який випадок не існує, тому
що кожна дитина - неповторна і вимагає до себе особливого підходу.
Ми можемо, лише надати ряд рекомендацій, які допоможуть
прийомним батькам налагодити позитивні взаємостосунки з дитиною
та уникнути прикрих помилок.
Ось окремі з них, запропоновані професором МГУ, психологом
Ю.Б. Гиппенрейтер у книзі „Общаться с ребенком. Как?”:
1. Безумовно приймати дитину такою, як вона є.
Це значить любити її не за те, що вона гарна, розумна, здібна, і
так далі, а просто так, просто за те, що вона є і вона ваша.
2. Уважно вислуховувати її проблеми, переживання та
потреби.
Це означає, під час бесіди „повертати” дитині ту інформацію,
що вона вам розповіла, але при цьому визначити почуття дитини. Ця
техніка здається, на перший погляд складною, але на практиці вона
показує досить хороший результат.
Дивіться при розмові на дитину. Дуже важливо, щоб ваші очі
знаходилися на одному рівні з її очима.
Зробіть так, щоб ваша відповідь звучала у формі ствердження,
а не запитання. Цим ви покажете дитині, що правильно розумієте її
переживання.
„Віддзеркалюйте” її слова і почуття. Наприклад:
Син - Не буду більше дружити з Петькою.
Батько - Ти ображений на Петю і не хочеш більше з ним
гратися.
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Якщо ви неправильно зрозуміли почуття дитини, то після такої
відповіді вона виправить вас, а ви зможете більш точно зрозуміти її
переживання.
Витримайте паузу - після того як ви віддзеркалили почуття
дитини, дайте її можливість відреагувати на ваші слова, підтвердити,
заперечити чи дати нову, більш розширену інформацію.
При такому підході до розмови з дитиною ви досягаєте
наступних результатів: дитина бачить вашу зацікавленість її
справами та проблемами і не відчуває себе одинокою чи вами не
зрозумілою; ви точніше розумієте проблему дитини; вона починає
розповідати про себе все більше і більше, сама просуваючись у
вирішенні своєї проблеми; зникають підстави для конфлікту з
дитиною; вона вчиться вести розмову конструктивно і починає
активно вас слухати.
3. Проводити багато часу (читати, гратися, займатися) з
дитиною разом.
Діти, зазвичай, дорожать тим, що вони можуть робити щось
спільно з дорослим. Так, вони відчувають себе потрібними, вчаться
допомагати іншим та приймати допомогу. Але, пропонуючи дитині
спільну діяльність, переконайтесь, що вона цього бажає. Як ми уже
говорили, дитина приходить в прийомну сім’ю зі своїм досвідом.
Трапляються випадки, коли дитина у малолітньому віці пережила
сексуальне насильство чи наругу над собою. І звичайна пропозиція
почитати разом казку, може викликати у неї ряд негативних спогадів
та емоцій. Оскільки до того, як дитина потрапила у прийомну сім’ю,
кожна спроба сексуального насильства над нею з боку дорослого
починалася ключовою фразою: „Давай почитаємо разом казку”. Щоб
уникнути таких ситуацій, бажано знати історію життя та втрат
дитини.
4. Не втручатися у справи чи заняття дитини, з якими вона
сама справляється, або у при їх вирішенні не просить вашої
допомоги.
Це дає дитині можливість підвищити свою самооцінку, відчути
себе самостійною. Якщо ви бачите, що дитині важко осилити
поставлене перед собою завдання, підтримайте її порадою, але не
виконуйте роботу за неї.
5. Завжди допомагати дитині, коли вона вас про це просить.
Це викликає у дитини впевненість, що вона не одинока і вона
вам потрібна.
6. Підтримувати всі, навіть незначні успіхи дитини.
Однак не забувайте, що хвалити потрібно не дитину, а її
вчинок. Наприклад: „Мені так подобається, як ти поприбирала у
своїй кімнаті”. „Ти так гарно написав твір, молодець”. Інколи, батьки
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намагаються підкріпити похвалу дитини подарунком. Робити так
завжди не бажано, тому що дитина може звикнути: за будь-який
навіть незначний гарний вчинок має бути обов’язково подарунок. Це
формуватиме у дитини залежність, а не прив’язаність.
7. Робити дитині зауваження у формі безособистісних „Яповідомлень”.
Наприклад: Мене дратує, коли зі мною говорять таким тоном.
Це не викликає у дитини комплексу вини і точно відображає
ваше відношення до того, що відбувається.
8. Конструктивно вирішувати конфлікти.
В конфліктній ситуації не повинно бути переможців і
переможених. Якщо дитина весь час програє, то вона відчуває себе
„поганою”, „безпорадною”, „непотрібною”. Вирішення конфліктної
ситуації має декілька етапів:
Вияснення конфліктної ситуації.
Батьки вислуховують дитину і говорять про проблему в
формі „Я-повідомлення”.
Збір пропозицій.
Необхідно дати можливість дитині першій запропонувати
вихід з ситуації, що склалася (бажано декілька варіантів). Та
запропонувати свій варіант.
Оцінка запропонованих варіантів та вибір прийнятного для всіх
рішення.
Деталізація прийнятого рішення.
Якщо прийняте рішення вимагає додаткової підготовки, то
в цей час дитина вчиться навичкам, якими вона ще не
володіє в повній мірі - наприклад, користуватися
будильником, щоб уникнути поганого настрою з ранку від
підйому.
Виконання рішення та перевірка.
Жодне рішення не досягне своєї мети, якщо воно не буде
виконуватися з боку обох сторін. Однак не варто
зауважувати дитині на кожній невдачі, а, навпаки,
створювати ситуацію успіху.
Цей спосіб вирішення конфліктів нікого не залишить у
програші, навпаки він передбачає співробітництво і довіру.
9. Використовувати у повсякденному спілкуванні привітливі
фрази – „Як добре, що ти у нас є”. „Мені було дуже приємно
поговорити з тобою тощо”.
Коли привітливе ставлення в сім’ї є нормою, це допомагає
дитині вчитися ефективно налагоджувати взаємостосунки з
оточуючими, коректно та з повагою ставитися до інших.
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10.

Не забувати обіймати, цілувати, пригортати дитину.
Зважайте на те, що дитині може бути незвичним таке
відношення, оскільки з нею так раніше не поводилися Це навіть
може викликати у неї певні підозри. Якщо ви помічаєте негативну
реакцію дитини на такий прояв вашої любові, не нав'язуйте її його,
або дозуйте, поки дитина не звикне вам повністю довіряти.
Також, щоб сформувати у дитини прив’язаність, прийомним
батькам бажано навчитися поважати вибір та думку дитини, не
гарячкувати при непокорі з її боку, не докоряти її за свої
безпорадність, або відчай у складних життєвих ситуаціях, не боятися
попросити вибачення, якщо сталася помилка. А, головне набратися
терпіння, адже, переживши втрату, а інколи і цілу низку втрат,
дитині, по-перше - не так легко звикнути до вашого піклування та
турботи, по-друге – в силу індивідуальних особливостей, дитина може
не сприймати ваш стиль спілкування з нею, те що подобатиметься
одній дитині, може не сподобатись іншій, по-третє – дитина може
випробовувати вашу нервову систему на міцність і потрібний час,
щоб вона повірила вам та прийняла ваші вимоги. Тому, пропонуємо
прийомним батька виважено підходити до своїх рішень та дій і
пам’ятати, що будь-з–якої складної ситуації можна знайти вихід,
якщо мати бажання та не „опускати передчасно руки”.
За матеріалами:
Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: Mass
Media, 1999.
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Роль батьків у формуванні прив’язаності у дитини
Прихильність до батьків - це форма емоційної
комунікації, взаємодії, спілкування з батьками, насамперед з
матір'ю, як з найбільш близьким оточенням.
Про прояв прихильності можна говорити вже до середини
першого року життя, коли виникає занепокоєння при тимчасовій
відсутності матері (чітко це виражається в 7 місяців) і появі
сторонніх (у 8 місяців). На другому році життя занепокоєння в
присутності сторонніх зникає, частково виражаючись зніяковілістю і
сором'язливістю. Занепокоєння ж при розлуці з матір'ю зберігається в
дівчинок до 2,5 років, у хлопчиків до 3,5 років. У 3 роки ще нерідко
можна почути сакраментальне питання: „Де моя мама?” і „Хочу до
мами”, незважаючи на збільшений інтерес до спілкування з батьком і
однолітками. Та й мати краще, ніж хтось, здатна заспокоїти і
приголубити.
Деякі тривожні і владні за характером матері
мимоволі прив'язують до себе дітей до такого ступеня, що
створюють у них штучну чи болісно загострену залежність
від себе і свого настрою. Ці матері, як правило, відчувають страх
самотності, перемагаючи його надмірною турботою про дитину.
Нерідко їй навіюється, що почувати себе в безпеці вона буде тільки в
присутності матері, а це блокує потребу спілкування з іншими
дорослими й однолітками, яка розвивається у цей час. Подібна
невротична
прихильність
створює
ознаки
інфантильності,
несамостійності, невпевненості у своїх силах і можливостях, особливо
в нових ситуаціях спілкування, які вимагають прийняття швидких і
пов'язаних з ризиком рішень.
До невротичної прихильності призводить і зайва
строгість батька, який не виховує, а дресирує, вимагаючи
беззаперечного підпорядкування своїм непомірно високим
вимогам і караючи фізично при найменшій неслухняності. Ці
батьки відносяться до дітей, як до дорослих, забуваючи про їхню
підвищену потребу в ніжності та піклуванні. Майже завжди в таких
родинах існує конфлікт із приводу виховання. Матері, у противагу
батькам, прагнуть заповнити недолік емоційного тепла, у всьому
поступаючись дитині й оточуючи її надлишковою турботою. Подібні
крайнощі батьківського ставлення не проходять безслідно. У цих
випадках діти невротично прив'язані до матері, а також
відрізняються примхливістю, нестійкістю настрою і підвищеною
збудженістю. Нерідко такі батьки згодні скоріше давати дітям різні
заспокійливі ліки, ніж перебудовувати своє ставлення один до
одного.
Інші крайнощі, коли ставлення батьків до дітей
характеризується недостатністю емоційної турботи. Таких
дітей рано віддають у ясла, чи передоручають піклування за ними
бабусям, дідусям чи іншим родичам. Який вік можна вважати
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раннім для ясел?
Спостереження фахівців показують, що якщо вік дитини не
перевищує 6 місяців, то адаптація до ясел проходить безболісно,
оскільки ще немає вираженої прихильності до матері. Але в
майбутньому в ясельної дитини виникає відставання у розвитку,
тому що тільки в родині можливе необхідне піклування, словесний,
фізичний і емоційний контакт. Ясельні діти нерідко виявляють
емоційну загальмованість і повну відсутність страхів надалі, що, утім,
не є позитивним моментом і вказує на зниження емоційної
чутливості, а також чуйності і співпереживання. Починаючи з 7
місяців прихід маляти в ясла діє на нього як психічно травмуючий
фактор, оскільки дитина починає переживати відторгнення від
матері, до якої вона прив'язана. Найбільш сильна погроза
невротизації дитини буде при відділенні її від матері у віці від 7
місяців до 1,5 - 2 років, коли виявляється не тільки занепокоєння при
розриві сформованого стереотипу емоційного контакту з матір'ю, але
і страх при сторонніх, незнайомих дорослих. Таким чином,
принаймні до 2 років порушення емоційного контакту з матір'ю
наносить травму почуттю прихильності і є невротизуючим фактором
у психічному розвитку дітей. Якщо ж прихильність збіднена
емоційно, якщо дитина байдужа до відсутності матері, то це не
ознака „міцності” її нервової системи, а знак (симптом) емоційного
нездоров'я чи недорозвиненості емоційної чутливості в цілому. Як
правило, це вказує на неправильне ставлення матері до дитини.
Після 2 років прихильність до матері вже не носить такий
залежний характер, зменшується занепокоєння, коли вона відсутня,
а контакти з дорослими не супроводжуються колишньою
сторожкістю. Усе це полегшує прихід дитини в дитячий сад. Однак,
якщо мати має можливість приділяти дітям досить уваги і, головне,
прагне до цього, якщо вони не викликають у неї роздратування і з
ними немає боротьби через так звану їхню упертість, то доцільно ще
на півроку (у дівчинок), а те і на рік (у хлопчиків - через їхню більшу
прихильність до матері) відкласти відвідування дитячого саду.
Домашнє
виховання
при
достатньому
спілкуванні
з
однолітками поки ще більш сприятливе для психічного
розвитку дітей. Не слід поспішати до 3-х років з дитячим садом
при підвищеній емоційній чутливості і вразливості дитини, її
нервового
ослаблення
і
частих
соматичних
(простудних)
захворюваннях.
Серйозною перешкодою для емоційного контакту і
прихильності між матір'ю і її дитиною є недостатня
емоційна чуйність матері. Найчастіше це виявляється відносно
другої дитини. Емоційно „перегоряючи” на первістку, другому вона
приділяє менше уваги. Як правило, мати уже фізично вимотана і
завантажена роботою. Емоційно загальмована через невротичний
стан, недостатньо товариська і надмірно принципова за характером,
вона виховує, навіть первістка, за абстрактними схемами, без
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врахування його реальних потреб. Характерні нескінченні моралі,
моралізування, відсутність живого, безпосереднього контакту з
дітьми, ласки і ніжності. Це створює для дитини емоційний бар'єр у
спілкуванні з матір'ю, який випробовує почуття любові, але нічого не
робить для розвитку двосторонніх емоційних відносин.
Не здатні бути байдужими, чуттєві діти заповнюють недолік
емоційності і безпосередності тим, що часто приходять у збуджений
стан, кричать, плачуть і клянчать, немов побоюючись, що про них
забудуть, що їх не вислухають, не зрозуміють, не приголублять. Проте,
подібне поводження розцінюються як капризи, істерики, упертість.
Замість зміни поводження батьки тільки „закручують гайки”,
продовжуючи не звертати уваги на емоційний стан дитини, що
погіршується. Прихильність останніх у цих випадках носить болісно
загострений характер, заснований на пошуку, нерідко будь-якими
шляхами, уваги, ніжності і любові. Небезпека даної ситуації, якщо
вона тривала, - у компенсаторному розвитку самолюбства дітей, коли
вони односторонньо починають любити себе в противагу почуттю
любові до інших і не здатні поділитися з ким-небудь своїми
радостями і сумами.
Усе, що ускладнює розвиток емоційного контакту
дітей з батьками, у тому числі прихильності, відноситься і до
такої вищої людської емоції, як любов. Її передумовою є
емоційна відповідь дитини на прояви ніжності і любові
матері. І тут багато чого залежить від того, якою щиросердечною
щедрістю і чуйністю володіє сама мати, як вона здатна безумовно
любити, не зв'язуючи це з якимись принципами й умовами, почуттям
обов’язку. Якщо на початку 3-го року життя при високій
прихильності до матері ще можливі фрази типу: „Я сам люблю себе”,
тобто любов носить звернений на себе характер, то вже в 2,5 роки
виникає визнання матері: „Я люблю тебе” і в 3 роки: „Ти миліше усіх
на світі”. Яскраво виявляється усвідомлена потреба в ніжності і ласці:
„Зроби ласкаве обличчя, не сердься, пожалій мене, поцілуй”. Дитина
відчуває будь-які зміни в емоційному ставленні матері: „От диво,
тільки ти мене любила, а тепер не любиш”. Поступово любов до матері
переходить і на батька, що особливо помітно в дівчинок. Є навіть
прислів'я: „Дочка в батька - щаслива буде”. Щаслива вона буде в тому
випадку, якщо любов дочки і батька взаємна. Це почуття створить
надалі
більш
прийнятну
модель
емоційних
відносин
із
представниками іншої статі, включаючи відносини в шлюбі. Подібну
роль грає любов сина і матері, якщо вона не затьмарена погрозами її
позбавлення.
Якщо дитина не вдоволена почуттям любові, причину
потрібно шукати, насамперед, у батьках. Найчастіше це
дитина небажана (її появи не чекали (друга з дітей), чи вона
була передчасною у молодих батьків).
Нестачу в любові будуть відчувати і ті діти, стать
яких не відповідає очікуванням. Хлопчика тоді люблять, коли він
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виправдовує очікування: тихий і непомітний у поводженні (бо хотіли
дівчинку). Коли ж він свавільний і впертий, то зустрічає в батьків
підкреслене почуття неприйняття, роздратування і невдоволення. У
цьому випадку значно більше і фізичних покарань. При появі замість
хлопчика дівчинки невдоволення батьків часто викликається
м'якістю характеру дівчинки, її підвищеною емоційною чутливістю,
ніжністю.
Іноді дитину можна було б любити, але вона викликає
роздратування своєю подібністю на одного з батьків, до кого є
нехай і приховане, але негативне ставлення. Матір може
дратувати неслухняний характер сина, що нагадує незговірливий, з її
точки зору, характер батька, якому вона не може підкоритися.
Батько з таким же успіхом може відкидати надмірну чутливість
дочки, тому що мати така ж.
Як бачимо, почуття й установки батьків, сімейні відносини і
почуття дітей можуть бути дуже тісно пов'язані. Неважко
здогадатися, що в найнесприятливішій, драматичній ситуації
опиняється дитина. У більшості випадків батьки не так категорично
ставляться до дітей надалі, але час для їхнього повноцінного
емоційного розвитку вже був втрачений.
Також несприятливою є ситуація, коли дитина
бажана, але викликає розчарування тим, що не виправдує
надій: не так швидко розвивається, не така, як усі. Це
створює умовний характер любові - дитину люблять тільки тоді, коли
вона виправдує завищені очікування і вимоги, інакше вона неварта
любові і її необхідно „переробити” якомога швидше, не звертаючи
уваги на індивідуальний темп розвитку і своєрідність особистості, що
формується.
Перешкоджає
вираженню
любові
до
дитини
і
невротичний стан матері. Зосередженість на своїх відчуттях,
щиросердечний надлам, внутрішній конфлікт, загальмованість і
знижений тонус не дають їй можливості приділяти їй досить уваги,
виражати ніжність і любов. У більшості випадків це тимчасове
явище, але є небезпека, що в маляти розів'ються відповідні емоційні
розлади.
Блокування емоційних потреб дітей, у тому числі
почуття любові, може бути обумовлена і характерологічними
особливостями матері. Такі жінки надмірно принципові, у них
гіпертрофоване
почуття
обов'язку,
відповідальності,
відсутні
компроміси. Ці матері надмірно серйозні і раціональні, ніколи не
сміються, якщо не вважати іронічних посмішок, не переносять
дитячого шуму і сміху. Піти зайвий раз назустріч дитині, купити на її
прохання іграшку вважається помилкою, а балування - прямим
шляхом до правопорушень надалі. Ці матері надмірно стримані, рідко
тримають дітей на руках, на пестять, не хвалять, зате читають багато
моралей, при тому не терплять заперечення. При невиконанні дітьми
чисельних вимог може прорватися внутрішнє напруження, у якому
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мати перебуває постійно. Тоді на малят обрушується потік
звинувачень, образ і погроз, нерідко фізичних покарань. Але навіть і
це негативне, але безпосереднє і емоційне ставлення сприймається
дитиною іноді менш травматично, ніж постійно стриманий, у чомусь
байдужий і недоступний почуттям дитини стан матері.
Усе це ускладнює відносини батьків з дитиною. Не
відчуваючи до неї ніжних почуттів і будучи незадоволеними
перешкодами на шляху особистого самоствердження, такі матері
прагнуть передоручити виховання нянькам, родичам і знайомим,
помістити дітей у спеціалізовані школи, нерідко інтернатного типу.
Безумовно, не ці люди роблять погоду у відносинах з дітьми, але така
ситуація шкодить емоційному психічному розвитку дитини.
Але повернемося до нормальних особливостей розвитку
дітей, що, як ми бачили, багато в чому залежать від
„нормальності”
відносин
батьків,
відсутності
в
них
хворобливого, невротичного стану і характерологічних
відхилень.
На тлі вираженої прихильності і любові до матері
одночасно відбувається і процес ототожнення себе з
батьками тієї ж статі, у хлопчиків - з батьком, у дівчинок - з
матір'ю, що виражається фразою „Я буду папою (мамою)”.
Оскільки батьки взаємодіють один з одним у рольових відносинах
чоловіка і дружини, то розуміння цього створює в дитини потребу в
наслідуванні: „Ти моя дружина”, „Я твій чоловік” - у хлопчиків до
матері; „Коли виросту, вийду заміж за папу” - у дівчинок. Це свого
роду гра „у родину”, коли хлопчики представляють себе в ролі батька,
а дівчинки - матері, відчуваючи одночасно усе більш наростаюче
почуття любові до батька іншої статі. Батько для хлопчиків у даній
психологічній ситуації може на час навіть виявитися „конкурентом” у
своїй чоловічій стосовно матері ролі, що може викликати минуще
почуття ревнощів. Адже хлопчик „як батько” хоче бути з улюбленою
матір'ю, спати поруч з нею, користатися її увагою, ніжністю і
турботою. Те ж саме може бути й у дівчинок відносно наслідування
матері, її сімейної ролі. Однак в обох ситуаціях мати - переважний
об'єкт любові. Для хлопчиків це природно, оскільки мати і раніш була
у фокусі їхньої емоційної уваги. У дівчинок любов до матері повинна
доповнитися любов'ю до батька, і тут важливо, щоб мати не
сприйняла цю подію як ослаблення любові до неї і зневагу її увагою.
Ускладнення виникають, якщо батько тієї ж статі безроздільно
домінує в родині і сам з відомою часткою ревнощів відноситься до
почуттів дітей до батька іншої статі, особливо якщо з ним у нього
немає теплих і поважних відносин.
Непростою є і ситуація, коли батьки так люблять
один одного, що не зважають на любов дітей. Останні ж
відчувають складні, суперечливі почуття наслідування, любові,
ревнощів і навіть заздрості, що аж ніяк не сприяє їх нормальному
самопочуттю, створює певні проблеми у відносинах з однолітками.
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Усі розглянуті ситуації потрібно вчасно зрозуміти,
щоб, з одного боку, не створювати зайвих бар'єрів на шляху
емоційного розвитку дітей, які відпрацьовують на батьках
моделі спілкування з однолітками; а з іншого боку - усіляко
розвивати навички й уміння любити і почувати себе
щасливим.
Таким чином, дошкільний вік представляє особливу,
унікальну фазу в емоційному розвитку і формуванні структури
сімейних відносин. Трапляється і так, що батьки часто сваряться і
відчувають неприязні почуття один до одного. Кому ж тоді з них, за
інших рівних умов, буде віддана перевага, тобто на чиїй стороні
виявиться дитина? У хлопчиків це скоріше буде мати, у дівчинок –
батько. Навіть розрив сімейних відносин у цьому віці і відхід батька з
родини більш емоційно болюче сприймається дівчинками через
розвинене у них почуття любові до батька.
Любов до батьків, нажаль, не завжди супроводжується
тільки позитивними емоціями. Можливі випадки, коли дитина
намагається вилити на них своє роздратування і незадоволення.
Найчастіше таким об'єктом служить мати як найбільш емоційно
близьке, доступне обличчя. Дитина може її вдарити, вщипнути,
укусити, загрожувати іграшковим пістолетом. Образа ж може
виразитися плачем і репліками у сторону матері: „Не люблю, ти
погана”. Усі ці афекти швидко проходять, не залишаючи негативного
враження чи відношення, якщо тільки батьки самі не загострюють на
них своєї уваги. Безумовно, виявляти певне ставлення, якщо батьків
намагаються „бити”, потрібно. Але не треба занадто серйозно це
сприймати, драматизувати, тим більше відповідати тим же чи без
кінця лаяти, забороняти прояв всіх негативних емоцій. Адже вони є
одним з показників нормального, різнобічного емоційного розвитку,
як і формою ствердження „Я”, його вольових сторін.
Для цього віку типові „агресивні фантазії”, коли дитина
представляє себе на місці негативних персонажів чи героєм, що
відрубує ворогу голову. Він може заявити матері: „Ти мене скривдила,
ти погана, я тебе уб'ю”. Спокійні пояснення в цих випадках - єдине
можливе рішення, таким чином прояви негативних емоцій пройдуть
самі по собі, будучи позитивно перероблені свідомістю дитини, яка
розвивається. Поступово вона буде краще керувати своїми
почуттями, стане більш терплячою і терпимою, доброзичливою,
жалісливою, усталиться віра в себе і близьких людей. Дитина
навчиться довіряти їм свої почуття і переживання, навіть провини,
знаючи, що її вислухають, зрозуміють, допоможуть, але не покарають
і не принизять.
Якщо батьки нетерпимі до безпосередності дитини,
афекту і спонтанного вираження негативних емоцій,
карають її за найменший їхній прояв, оточують моралями і
погрозами - картина розвитку дитини буде іншою. Подібне
блокування негативних емоцій створить стан хронічного психічного
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напруження, виникне приховане почуття роздратування, образи і
незадоволення. Звичайно тиха вдома і ввічлива на людях, дитина
буде намагатися розрядити почуття напруження на однолітках,
виявляючи агресивність чи недружелюбність, залишаючись поза
підозрами для дорослих. Таким чином, істина лежить десь
посередині, і варто уникати як репресій, так і вседозволеності.
Отже, підведемо деякі підсумки. До кінця дошкільного
віку,
у
6-7
років,
почуття
і
переживання
дітей
ускладнюються, диференціюються. При збереженні емоційності і
вразливості немає вже колишньої наївності і довірливості.
Підвищуються самоконтроль, самокритичність, відповідальність,
з'являється почуття провини („я розумію; я просто так”),
справедливості, красивого (піднесеного) і некрасивого (брудного,
ганебного), схильність до глибоких переживань - усе те, що стане
категорією совісті в молодшому шкільному віці. Діти цього віку
самолюбиві, чуттєві до слів і їхніх відтінків, відношення
навколишніх. У них розвинуте почуття власної гідності, вони не
переносять несправедливого, упередженого ставлення, образ,
глузувань: „Мені так погано, коли ти на мене кричиш”, „Я
переживаю”, „Я плачу не від болю, а від образи”. Виявляються
дотепність, іронія, гумор, розуміння умовностей, прихованого змісту
прислів'їв, підґрунтя подій, що відбуваються. Як і раніше виражена
потреба у визнанні, схваленні, розумінні, підтримці і любові. Причому
усе в більшому ступені ці почуття починають звертатися до
однолітків, утворювати складну канву групових відносин, включаючи
захопленість однолітком іншої статі, почуття любові до нього.
Розвивається емоційна пам'ять - пригадуються епізоди, які відбулися
кілька років тому. Розвивається уміння ставити себе на місце іншої
людини, у певній мірі уявляти і відчувати її почуття і переживання.
Це
наповнює
більш
глибоким
змістом
почуття
жалю,
співпереживання, що є разом із совістю мірилом людської чуйності.
Уміння передбачати, прогнозувати і почувати себе на місці інших
людей створює основу для прийняття і програвання міжособистісних
ролей. Спілкування з однолітками, до якого так прагнуть у цьому віці,
стає більш гнучким, ситуативним і стійким. Хлопчики при цьому, в
першу чергу, орієнтуються на батька, а дівчинки - на матір, що є
надійним джерелом авторитету і відповідного статевого поводження.
Разом з тим йде, постійне порівняння поводження батьків і
однолітків, відповідності між ними.
До 6 років завершується період дошкільного дитинства.
Будемо сподіватися, що одна з основних задач батьків вами
виконана – закладено, крім необхідних знань і умінь, гуманна,
людська основа в особистості дитини, яка формується. Це
означає, що діти 6 років:
1) природно (безболісно) проходять фази свого розвитку і
вирішують закономірні вікові проблеми;
2) відчувають почуття прихильності, ніжності і любові у відповідь
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на аналогічні почуття батьків;
3) реалізують свою потребу в авторитеті і повазі, розумінні з боку
близьких і значущих для них людей;
4) володіють стійким почуттям „Я”, впевненістю й активністю,
адекватною самооцінкою, у тому числі рівнем домагань і
можливостей;
5) здатні до співпереживання;
6) не виявляють виражених почуттів ревнощів і заздрості при
наявності провідного почуття доброзичливості до людей;
7) контактні і товариські, прагнуть до взаємодії з однолітками на
рівних.
Усі ці надбання особистості, як ми бачили, - результат
нашого розумного виховання і любові до дітей.
(Популярная психология для родителей: 2-е., испр./Под ред. А.С.
Спиваковской. – СПб.: СОЮЗ, 1997.)
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Щоденник матері
Сонце! Величезне, яскраве, сяюче сонце! Воно скрізь: проникло
в кімнату, заглянуло в дзеркало, відбилось на стіні, де висять малюнки
моїх дітей, їх багато, вони різні: ось усміхнені очі Галі на її автопортреті,
ось місячне сяйво на різдвяному нічному пейзажі, який намалював
Вовчик, а це - „Кіт-баюн”. Тільки Гриша міг надати йому такого східного
колориту, такої поважності й монументальності...
А чотири роки тому ось у такий самий сонячний і радісний день
у цю кімнату тихо й несміливо зайшли перші наші діти.
Гортаю сторінки щоденника і знов перед очима ці милі і трохи
стривожені обличчя моїх дітей.
25 травня 1992 р. Ранок. Хвилююсь. Пройшло 3 роки з того
часу, коли я вперше почала ходити „по інстанціях”, щоб дозволили мені
взяти на виховання дітей з дитячого будинку. Запитання „важливих
персон” ніяк не в’язалися з моїми уявленнями про це. Питають: „Для
чого? Адже у них є дах над головою! Причому в будинку дитини у них
на кожну групу - телевізор, килими, м’які меблі! Харчування за
затвердженими нормами”. Я ніяк не збагну, чому ці люди, від яких
залежить так багато, не зрозуміють, що розчерком пера вони можуть
зробити дітей вільними і щасливими уже в першу хвилину перебування
їх у сім’ї, що від їхнього рішення залежить майбутнє дітей, їх духовне
зростання, їх моральне обличчя, їх здоров’я і майбутнє їх дітей та
онуків...
А я це зрозуміла вже давно. Звичайно, я І7-річна дівчинка, була
призначена в дитбудинок, і коли мені дали „в нагрузку” шестикласників,
яким я, тільки ставши навшпиньки, могла зав’язати піонерські
галстуки, котрі вони ховали в кишенях, мені було неясно чому мої
підлітки соромляться носити однакові пальта, шапки, плаття і зачіски.
Тільки пізніше я зрозуміла, що „дітдомівці” також індивідуальності,
особистості і що розвиток Людини має відбутися саме за двох умов, за
наявності свободи і відповідного середовища. Ні свободи, ні належного
оточення у них у дитбудинку не було.
Напевно, то був емоційний сплеск, порив, коли я у 18 років
привела моїй мамі чотирьох казашат Шарипових (Айман, Айжан,
Каралай і Шолпан) і сказала: „Буду удочеряти”; хоча вони, недавно
осиротілі, мабуть не уявляли мене своєю мамою. А бажання опікуватись,
вивести з дитбудинку, збудувати щось своє було і лишилося. Ті діти,
звичайно, росли далі в дитбудинку /ніхто всерйоз не сприйняв мого
щирого поривання і дітей мені не дав, адже я сама була майже така, як
вони: старшій Айман, було 15.../, але ми й досі листуємось, у мене там
уже „онуки”, яким по 16 років, є фотокартки, адже заміж видавати
дівчат довелось мені, і посаг збирати, і першу квартиру знімати. Та
всього не втримаєш у пам’яті... Згадується Ваня Ульріх, який ріс у
дитбудинку, був справжнім богатирем, помічником нам, вихователям,
гордістю дитячого будинку. Потім невдала спроба вступити до
морехідного училища, „фазанка” - будівельне ПТУ, „темна” - побиття
Вані однокашками за „неповагу до старших” - а далі - лікарняне ліжко,
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будинок – інтернат, для інвалідів, діагноз - розсіяний склероз,
одруження з дівчиною, прикованої до інвалідної коляски, їхня
ненароджена дитина, і зрештою – наркодиспансер...
„Чесне пацанське!”,... як часто давали слово честі стати
„Людиною” мої хлопчаки і дівчата! І як не вистачало нам спілкування,
людських взаємин, турботи і дружби.
Ой, ці спогади, фотокартки, листи. В них - життя, а мені ж уже
36 років, 18 з яких, тобто половину, я присвятила моїм „дітдомівцям”,
дівакам, благородним лицарям і невдахам, бешкетникам хлопчикам і
дівчаткам, яких мені не вистачає. Але ж у мене своє життя...
Сьогодні мені рішенням виконкому довірять життя і здоров’я
трьох перших чад. Я їх уже бачила. Це кубинка /мулатка/ Зіна,
циганчук Гриша, молдованин Вова. Як вони впишуться в нашу
російську сім’ю?
„Екзотика” Зіни, м’якість і задумливість Гриші, хвилювання
замкнутого, наїжаченого Вовчика тривожать і приворожують мене. Як
воно все буде? Чого вони хочуть? Про що мріють? Як з ними
розмовлятиму? Як нам одне одного називати?
Через годину все це настане. Ніколи в житті я так не
хвилювалась, як зараз. Ще мене тривожить ставлення до них моїх
доньок Віри і Наташі /їм уже 12 і 14 років/, у них щодо цього є своя
думка, яка, м’яко кажучи, не цілком збігається з нашою ...
Вечір. Все відбулося. І тільки зараз зрозуміла, що немає нічого у
світі, що може порушити цю ідилію. Чудова казка, початок якій
покладено щойно.
26 травня. Ранок. Зараз 5-та година. Я пошила нічну сорочку
для Зіни /це вона вчора побачила, в чому лягають спати Віра і Наталя і
їй захотілось також одягти таке, як у домашніх/. /Вона ще не
ототожнює себе з нами, а копіює і називає на „Ви”/.
Як чудово пройшов учорашній день. В очах питання і
непідробне здивування. Це моє? І це також? І я зможу? Чому купаються
не разом хлопчики і я? /Це Зіна/. Коли у вас „видають” компот? А у вас
також видають нові туфлі? Значок заховаю, де подушка у вас?
Коли я запитувала: „Хочеш добавку?”, три пари очей дивились
на мене, не кліпаючи. А переляк, щира стурбованість з приводу того, що
розтікся жовток, коли розбивали яйце в тісто. „Мамо! Воно потекло.
Воно має бути біле і кругле. Значить воно гниле?” /Я не могла
припустити, що шестилітні діти не знають, яким є сире яйце. Але ж і я
працювала в дитбудинку, і там їм завжди „видавали” варені яйця,
майже завжди без шкаралупи і часто подрібнені/. Запитала, звідки
беруться яйця. Вова впевнено і чітко відрапортував: „Курочка
приносить”. -„Прямо на стіл?” - „Ні, няня дає”. - „А молоко?” - „Корівка
приносить”. – „Прямо на стіл?” - -„Ні, вона наливає у склянки”. - „Як?”.
Знизує плечима, мовчить.
Значить, і тут починати з нуля. Як? Хто знає. Будемо просто
жити. Ми маємо повірити одне в одного, повинні захотіти жити разом і
от тоді, може, все і збудеться.
Вечір. Переглядаю „справи”: хронічні бронхіти, пневмонії,
тонзиліти, отити, стрептодермії, і вирок у всіх: ЗПР. Я знаю, що в 6
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років перестраховуватись треба. Проте не поспішаю з висновками, бо
впевнена, що це не назавжди, що будь - яка затримка розвитку може
бути подолана і це не безперечний вирок. Але фізичний розвиток,
схильність до простуд… Як справлюсь? З чого починати? Я не вмію
лікувати. В нашій сім’ї крім часнику, цибулі та чаю з малиновим
варенням, ніяких ліків не було ніколи /доньки, слава Богу, не хворіли/…
Чоловік вирішив: загартовувати! Йому видніше. Він же працював
фізкерівником у дитячому будинку, зараз обливається щоранку з
брандспойту холодною водою.
Страшно. Тому що нове. Невимовно важко зрозуміти, шор для
моїх „першеньких” головне. Інтуїтивно відчуваю - не вистачало їм
найголовнішого - почуття захищеності і безпеки, права називати когось
мамою і татком. Звідси - все останнє.
27 травня. Сьогодні вперше пішли в магазин і на базар. Грошей
мало, а хочеться, щоб діти скуштувала все, що забажають. Запитали їх:
„Що хочете купити?”. Мовчання. Нерозуміння. Раніше вони „купували”
лише у грі „Магазин”. Грошей справжніх не було. Вирішили, що
розберемося на місці. Йдемо на свій страх і ризик. Дорогою кажу, що і
скільки коштує. Риба – 30 крб. кілограм (а звідки діти знають про
карбованці і кілограми?). Пояснити важко, багато „білих плям”. „Скільки
коштує жуйка?” - 10 крб - „А скільки у нас?” - „100”. - Значить, не
вистачить. Як навчити дітей того, що інші легко засвоїли в 4-5 років?
Напевно, тільки час і життя у сім’ї допоможуть їм осягнути елементарне,
на наш погляд.
Вечір. Спостерігаю за взаєминами. Пояснюю: все можна,
абсолютно все, що не шкодить іншим і тобі самому. Наводжу приклади.
/Теоретично діти розуміють все./ Настає час здійснення бажань. Діти
намагаються робити все, що їм хочеться. Вова бере мою губну помаду і
малює нею по щойно поклеєних шпалерах. Для чого? Роздратування
бореться а розумом. Останній перемагає. Але як хочеться зараз же взяти
Вовину руку в свою, поставити його перед собою, і „вичитати”: „Що ти
робиш? Адже це праця, це гроші, це затишок в домі!”
Не роблю цього. Перемога перша. Аналізую: руйнівний інстинкт
виходить на свободу. Те, що ще у внутріутробному стані відчув ембріон небажаний, непотрібний, незручний, зайвий - виходить назовні. Тепер
він нищить, що бачить, те, що його оточує. Карма працює. Колись його,
безпомічного, маленького, труїли алкоголем, наркотиками чи ліками,
тепер він „озброєний” - у нього в руках предмет, яким можна зіпсувати,
розірвати, порізати /чи то ножиці, чи молоток, чи цвях/ неважливо що, головне - не завадити вийти цьому „джинові” з „пляшки”.
Відстежити, коли свідомість маленької людини почне працювати
позитивно.
Виявляється, коли дитині 2-3 роки, вона, як губка, вбирає все
хороше і погане, творить у своїй підсвідомості свою шкалу цінностей,
звикає до неї, знаходить собі „захисний панцир”.
Ми, на жаль, ніколи не зможемо позбавити її повністю від цієї
захисної реакції, але скорегувати її поведінку в кожному конкретному
випадку можемо і повинні.
Пояснюю /уже в котре!/, як прийнято вести себе дітям у нашій
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сім’ї.
Стало страшно, коли уявила собі ситуацію, як ця маленька
людина знизу вверх дивиться на дорослу тьотю, яка як мегера хапає її
за вухо і веде на місце „злочину”. Утриматись будь-якою ціною!
29 травня. Отримали запрошення на свято „День захисту
дітей”. Зараз 13.00. Діти пообідали і лягли спати /денний сон для них
необхідний як одна із складових режиму дня. Вони звикли до цього, але
спочатку чинили опір/.
А вчора ми готували сирники. Розбитих яєць уже не лякалися.
Проте коли на столі заявилось велике блюдо зі щойно посмаженими
сирниками, вони кинулись їсти їх. Їли з величезним задоволенням.
Намагалась запропонувати їм суп, тушковану картоплю. Ні! Вони їли
сирники, які самі готували: Гриша протирав сир через сито, Вова
вчишся просіювати борошно, Зіна перемішувала дерев’яною ложкою
тісто.
Нарешті, коли всі сирники були з’їдені, діти почали питати:
„Коли будемо обідати?” Виявляється, ритуал „перше - друге - третє” на
обід зберігається навіть при переповненому шлунку. Але це ще не все.
Годині о 12-й зайшов сусід Микола і каже: „Можна, щоб твої діти
прийшли до мене в гості? Я сьогодні вихідний. Приготував дещо –
ковбаски купив, огірків, цукерок. Дітей - то у мене нема, ось і... Я йому
показую, що не зараз, мовляв, діти ситі. А вони дивляться на мене
запитально: „Підемо?” - „Добре, - кажу, - але вони тільки-тільки добре
пообідали”. А Микола: „Та байдуже, я музику включу, дам іграшки. Не
захочуть їсти - не треба”. Пішли.
Хвилин через 20 зазирнула до Миколи. На кухні стіл накритий,
діти граються у кімнаті. Кажу: „Діти, спати. Йдемо додому”. - Вовчик:
„Мам, ще трішечки”. – „Гаразд”.
Через якийсь час приходять. Сяють. Повні кишені цукерок.
/Дядя Микола дав/. Нагадую. „Спасибі сказали?” - „Так”.
Наливаю воду мити ноги перед сном. Раптом Вовчик: „Мамо,
можна я сміття винесу”. - „Ні, - кажу, - відро пусте, вранці виносили”.
Вій знову: „Там уже папірців повно. Можна?” Думаю: чому
відмовляти дитині в задоволенні зробити щось корисне? - „Неси”, кажу, а сама підходжу до вікна. З 8-го поверху весь двір видно. Біжить,
підстрибуючи, мій Вовчик, порожнім відром розмахує. Озирається. А
ліва рука в кишені. „Не з проста”, - здогадуюсь. Озирнувшись ще раз,
побачив мене у відчиненому вікні. Опустив голову і повертається, а
рука міцно до лівої кишені притиснута. Заходить і з порога: „Мам,
можна я відро помию”. – „Помий, - кажу, - хоча воно й чисте. Вранці
мила”. Щось тут не так, - думаю.
Зачинився у ванні. Зсередини. Стукаю: „Вовчик, відчини мені...”
За хвилину відчиняє. В раковині шкірка від ковбаси. За щокою і в руці
сусідська ковбаса. „Звідки?” - питаю. А Вовчик все глибше втягує голову
в плечі. Не витримав.
5 липня 1992 р. Вранці дзвінок з міськвно: „Приїздить комісія з
облвно з „перевіркою”. Це займе півдня. Нехай приходять. Звичайно,
все закінчиться вже знайомими запитаннями: „Для чого вам це
потрібно? Чого вам не вистачало? Квартира є, прекрасно умебльована...
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Ваші діти підросли...” Що їм відповідати? Не розуміють вони, що лише
сім’я може замінити цим знедоленим дітям нестачу почуття
захищеності, без чого не може бути нормального психічного розвитку.
Сімейний дитячий будинок - на відміну від звичайного створюється за тими самими законами, що й нормальна сім’я: за
законами любові. Й існують вони за законами милосердя, добра і
терпіння. Перестає діяти цей „механізм”, і сім’я розпадається. Ніякі
постанови, розрахунки, штампи зберегти її не зможуть. Та й чи треба в
такому разі? Адже не прихисток для безпритульних покликані дати ці
стіни, а щастя тим, хто позбавлені його, нещасним.
Автор австралійської моделі сімейного дитячого будинку Герман
Гмайнер назвав створені ним колись дитячі містечка оазами лобові. Він
писав: „Будь-яка проблема може бути розв'язана за допомогою терпіння
і доброї волі. І чим більша біда, тим більше терпіння і доброї волі
потрібно, аби її побороти”. Щоб добитися цього, кожен з нас має зробити
більше, ніж він повинен і може. Секрет успіху цих нових форм
виховання в тому, що лади, які взяли на себе відповідальність за життя і
здоров’я дітей, одночасно взяли зобов'язання робити більше, ніж вони
повинні і можуть.
Коли ж люди зрозуміють, що відносно невеликі зусилля багатьох
можуть викликати до життя величезні сили. Але при цьому кожен,
дійсно кожен окремо, відповідальний за те, чи будуть ці сили поставлені
на служіння добру чи злу...
Щоб наші діти росли нормально, вони мають відчувати наші
турботливі руки. Багато чого в їхньому житті може бути скромним: їжа,
одяг, житло. Але не повинно бракувати почуття захищеності. Дитина без
цього почуття гине.
15 липня. Сьогодні сімейна рада. Йтиметься про те, брати чи не
брати малюків. Зателефонували, що є в Будинку маляти забраний за
рішенням суду хлопчик Валера. Коли ж я туди поїхала, мені показали
його маленьку сестричку Катю. Діагнози серйозні: дистрофія, рахіт,
хронічний бронхіт, анемія. Нянечка винесла півторарічне маля, яке не
вміє ні ходити, ні говорити, і, ніби ненароком, промовила: „Якщо помре,
то ніхто вас не звинуватить. Все записано в історії розвитку. А раптом
виживе...”
17 липня. Так і сталося. Сьогодні ми забрали Валерика з
Катрусею. Ручки обхопили татову шию. Пальчики аж побіліли - так
міцно тримається. Заснула. Проспала 4 години. Валера поруч. Вечір.
Переглядаю особові справи. Відібрані за рішенням суду через
небезпечність для життя умов існування. Мати полишала дітей, цілими
днями не буваючи вдома. Найсвітлішою хвилиною в житті Валерки було
зустріч з коровою. Він буквально оживав, коли я показувала йому на
картинках зображення корови. Валера дивився на неї своїми ясними
очицями і говорив, ласкаво посміхаючись: „Колова, колова, іди сюди,
нехай тебе подоять, буде молочко”.
19 липня. Приходив панотець Андрій, Охрестив Валеру і
Катрусю.
Дай їм, Боже, здоров’я!
Тільки б їхня мати не знайшла ближчим часом дорогу до нас.
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20 серпня. Ранок почався звично. Вчора їм ходили на город,
копали картоплю, збирали кабачки, нарвали моркви, буряків, наварили
борщу. А вранці пекла пончики.
О пів на сьому дзвінок у двері. Прийшла Галина Іоні - мати Каті
і Валери. А діти вже сиділи за столом /до речі, цей місяць з 6 годин
ранку Валера і Катруся займали місце за столом – від’їдалися/.
Прийшла з пустої цікавості. Мовляв, мені сказали, що мої син і
донка перебувають тут. На запитання: „Чого приїхали?” – здивовано:
Поки квитки на автобус не подорожчали”...Не знаю, чи почуття привело
її до нашого дому, чи обов’язок, але коли Валерик, упізнавши її, майже
закричав: „Мамко, а ось моя мама /показує на мене/. Мамко, а ось мій
тато /це чоловік прийшов зі служби/. Мамко, а ось мій телевізор, а ось
тут ми спимо. Хочеш жити зі мною? Тут дядьків немає, а тато не б'ється.
Давай попросимо, мама дозволить”, я тільки на мить уявила, що, коли б
мене як цю „мамку” знайомили з іншою мамою, я, напевно, відразу
померла б. Не знаю...
Потім були сльози „мамки”, мабуть, крокодилячі. Вона навіть не
спробувала пригорнути дочку, потримати за ручку сина. Це було б
природно. Та й я ще толком не знала, як себе поводити в такій ситуації.
Трирічна людина чекала від „мамки” не пряників, які вона
принесла в гостинець, і не молока в брудній трилітровій банці, а уваги,
дотику, душевного тепла. Адже пам’ятав він щось хороше: минуло лише
півроку, як їх забрали з сім’ї, де мати /народивши до 36 років 11 дітей/
не мала нікого і нічого, крім щоденного пияцтва, поножовщини, нужди,
бруду, чаду /пічка не топиться, стріха під гнилою соломою/. Не вірю,
що не здригнулося серце цієї ще не старої жінки. Але чому ж вона така
кам’яна? Деградація?
Виявляється, є пояснення. Через годину зайшла мити Галини,
бабуся Валерика і Каті. Стара не стала проливати сліз. Вона по діловому
обійшла квартиру, подивилась санвузол, наявність мила в мильниці,
продуктів у холодильнику, взуття у прихожій, заглянула в шафу з
білизною, перевірила, на якій постелі спить маленька, і, не побачивши
нічого, що, на її думку, мало б скомпрометувати мене, перейшла на
інший, більш стриманий тон.
Виявляється, вона, в молоді роки, маючи чотирьох дітей, в тому
числі і Галину, якось сама „здала” їх у дитячий будинок, бо „скрутне
матеріальне становище”. Чекала моменту, коли можна буде їж забрати.
„Вдало” вийшовши заміж, вона забрала дітей в той час, коли старшій
Галині було вже 14 років. Чоловік її помер. Дочка була вагітна. В 15
років Галина народила першу дитину. Це був тільки початок. Заміж її
ніхто на брав. Нарадила ще двох. Потім ще, і ще. Коли у Галини було аж
семеро дітей, її власна мати /якби було слово, здатне заміняти це святе
слово стосовно до таких.../ „порадила”, а якщо бути до кінця точною, то
наказала віддати дітей у дитбудинок, У неї ж був свій досвід: діти
виховувалась у дитбудинку, виросли без материнського впливу, були
„державними дітьми”. Ніяких висновків вона не зробила. Почуття
материнства у неї атрофоване, тепер вона по живому різала свою дочку,
„ампутувала її материнські почуття”.
Результат не заставив на себе чекати. Восьмеро дітей були
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передані в дитячі будинки.
Я розмовляла з цією жінкою, сподіваючись, що вона зрозуміє
мене. Поклялась, що сама привезу їй дітей, якщо суд вирішить через
рік, що дітям у неї буде краще, ніж тут. Я щиро хотіла цього. Але на чудо
сподіватись нічого. Та поживемо - побачимо.
Мене ошелешив ще один епізод. На мої слова: „Чого ви хочете?”
Вона відповіла: „Буду писати в прокуратуру, щоб вернули дітей в
нормальний дитбудинок”. Питаю: „Чим же моя сім’я вас не влаштовує,
що дітям, по-вашому, погано тут?” У відповідь: „У той дитбудинок, коли
захочу, тоді й приїду, а тут, я бачу, через рік вони мене забудуть, та й ви
не пустите”. - ”Правильно, - кажу, - не пущу. Я відповідаю за життя і
здоров’я своїх дітей /ваших у тому числі/. Якщо через рік не привезете
рішення суду, то ніколи більше ні Катрусю, ні Валерика не побачите”. На
тому і розійшлися.
20 вересня. Телефонний дзвінок: „Дитячий будинок? Будинок
дитини турбує... якщо візьмете Толика - хлопчика-інваліда, який через
безтурботність батьків виховується серед малюків у будинку дитини,
передзвоніть по телефону 24-29-07”. Як мовиться, „інформація до
роздуму”.
Родина цю інформацію сприйняла так: чоловік категорично і
відверто сказав: „Навіщо нам хлопець-інвалід, якщо одному йому треба
стільки часу й уваги, що решті дітям не залишиться. І взагалі: для чого
ти згодилась поміркувати на цю тему, коли і так усе проти”.
Старші доньки відмовчувалися, діти, яких я питала: „Підемо,
подивимось на Толика, а раптом він нам так сподобається, що ми його
залишимо у себе вдома…” також.
Після обіду я не витримала і вирушила до Будинку дитини. Мені
треба було з’ясувати для себе, який той хлопчик, про якого ми
сперечалися вдома, бо інваліди є різні: одні прикуті до ліжка, інші
пересуваються за допомогою оточуючих...
А ось і Толик. Вперше я побачила його на прогулянці: він йшов
до драбинки та вів за руку дівчинку, яка боялася і говорив: „Не бійся, не
плач…” Мені пощастило: я побачила його впевненим у собі, міцнім та
задоволеним. Потім із розмови з вихователькою та завідуючою я
дізналась що цей хлопчик щойно повернувся з лікарні, де він лежав
півтора року. У два роки лікарі зробили йому операцію: З кисті, яка була
схожа на „ласту”, йому зробили „пальчики”, хай маленькі, зате він цими
пальчатами з часом міг застібати собі ґудзики, знімати штанці або
тримати ложку. На двох руках повноцінних було лише 4 пальці, решта –
такі, які зробили лікарі. Він говорив, хоча його „ринолалія” не дозволяла
говорити /з народження він мав „вовчу пащу”, „заячу губу”/. Лікар,
який робив йому операцію на руці, пожалів його, та зшив губку, хоча за
планом ця операція повинна була бути здійснена лише у 9 років, коли
кістки зміцніють, потім, коли ми з Толиком ішли до дому, він мені
розповідав: „Коли мене народив „папа-Парахонько”... я знала Євгена
Парахонька лише з кращого боку, він лікар „від Бога”. Мій чоловік теж
його знає. Сподіваюся, що це допоможе мені переконати Михайла.
Вдома Толик відразу ж усім сподобався, він був на диво
розумним та ласкавим хлопчиком, однак за вечерею він сів, склав руки
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собі на колінах, і раптом заплакав і сказав: „Мамо, покорміть мене”...
„Чому?”, запитую „Бо я сирота, інвалід”... „Хто ти?” – „Я сирота” -. „А ти
хоч здогадуєшся, хто є сирота?” - „Так тьоті у лікарні говорили, мабуть
тому, що в мене пальчиків нема” – „Ні, Толику, так називають тих, у
кого зовсім нема ніякої мами і ніякого татка. А у тебе ж зараз в і мама і
тато - ти не сирота, у нашій родині немає сиріт, бо всі вони мають маму
і тата”. – „А я не знав. Так тепер я не сирота?” - він уже змахнув ту
„непрохану” сльозу, яка призначалась для того, щоб усі довкола були
уважними до нього.
Після вечері ми були вражені тим, що Толик розповідав про
лікарню: усі „тьоті і дяді” жаліють Толика, але всі говорили про нього, що
він – „чортик”, що в нього були ріжки, але лікарі зробили операцію та
відрізали в нього ці ріжки, а тепер він вже хлопчик, але такий негарний,
що треба ховати раченята, бо всі будуть сміятися з нього.
І Толик ховав рученята від усіх...
Моя рідна дитино! Коли ти зможеш, не ховаючись тримати
олівець чи молоток, малювати, грати, снідати чи майструвати?
По - дорослому розсудливий, „маленький чоловік” насправді був
тим, кого треба поважати тільки за те, що він мав дорослі проблеми, які
вже відчував, які вже долав самотужки. Дитино! Ми допоможемо тобі
стати справжнім чоловіком, ми будемо ставитись до себе так, як ти того
заслуговуєш.
А документи - речі незаперечливі. Мати його та її чоловік
мешкають у Кіровограді, як свідчать „папірці”.
Толик Москаленко народився 27 січня 1988 року, а 28 січня вже
був написаний „Отказ”: „Из-за множества уродств я отказиваюсь от
своего сына и возражаю против того, чтобы его усыновили другие
люди”... Чи це людина писала?..
А скільки ми знаємо з самого життя чудових і зворушливих
прикладів, як і птахи, і звірі вигодовують чужих дітей, даруючи їм свою
материнську теплоту і ласку?
З яким захопленням діти слухають не казку, а бувальщину про
те, як кішка вигрівала у гнізді курячі яйця і ніяк її не можна було звідти
прогнати. Або про те, що коли у вовченят загинуть батько і матір,
турботу про малих бере на себе дядько і старші брати.
Чи про те, як над малим сліпім кошенятком взяла „шефство”
велика собака і вигодувала його.
А як меле каченя, вирісши разом з собачкою, вважало її своєю
мамою?
Таких прикладів можна навести тисячі. І варто було б деяким
дорослим людям дізнаватися про такі факти.
Покинувши дитину, віддати її комусь, і просто залишити таку
малу і безпорадну, чи навіть продати /бо про це зараз чуємо все
частіше/ - це страшенний гріх.
Тому народна мудрість, засуджуючи такий ганебний вчинок,
намагається „реабілітувати” облагородити навіть славнозвісну зозулю,
що підкидає свої яйця в чужі гнізда.
Цікава українська легенда розповідає про те, як колись пташине
чудовисько Кук брав у жертву і поглинав пташенят, а потім ховався у
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своєму неприступному дуплі, птахи нічого не змогли з ним вдіяти. Треба
було якось викликати його з тієї схованки. А серед птаства лише зозуля
могла вимовляти його ім’я. Вона зважилась на такий відважний вчинок
заради спасіння дітей усіх птахів. А своє пташенятко віддала в чуже
гніздо на той випадок, якщо сама загине, виконуючи доручення
пташиного братства. Нічне страховисько не знало про плани птахів, то
ж на поклик: „Ку-ку! Ку-ку” визирнуло зі своєї фортеці. А було це вдень,
коли воно не бачило. Бог допоміг відважним птахам знищити Кука.
Вони помстилися за своїх загиблих дітей.
На знак вдячності Зозулі за її допомогу птахи вирішили їй
віддячити. Відтоді й виховуються зозулині діти в чужих гніздах у той
час, коли в лісах все лунає зозулине „Ку-ку! Ку-ку!”.
Чарівна українська пісня „Летіла зозуля”, яку мої Зіна, Гриша та
Вовчик співали з першого дня їх перебування у нас /думаю, що тоді як
вони були у Львові, їх навчила співати цю пісню якась нічна нянечка/, у
виконанні малюків одержала навіть символічну силу.
Сьогодні я сама попросила їх заспівати цю пісню. Ні змісту, ні
сенсу вони, мабуть, ще не розуміють до кінця, але співали так, що ми не
могли стримати сліз і співали і плакали разом.
21 листопада. Вже холодно. Діти повиходили на двір, а я трохи
затрималась у передпокої. Дзвінок. Директор дитбудинку: „Наталя
Олександрівна, нам треба побалакати. Є дівчинка, яка чекає на вас. Її
звуть Гілія Золіте, вона каже, що не можна було „сестричку” Зіну
віддавати, бо вона теж хоче додому.
- Чому ж ви навесні її не віддали?
- Вона була в лікарні. У дівчинки був перитоніт /запалення після
невдалої операції з приводу апендициту/.
У цей же день ми вирішили їхати у дитбудинок.
Нас зустрічала кучерява мулаточка.
- Як тебе звуть?
-...Галя - відповіла вона. Її голос був гучним, посмішка не
сходила з обличчя. Я дуже ретельно передивилась особову справу Зіни.
Ніякої сестрички у неї не було ніколи.
Добре, що вихователька, з якою я повела розмову, пояснила, що
їх завжди вважали сестрами, бо вони, обидві „чорненькі та гарненькі”,
прибули зі Львова разом.
Але на нас чекала несподіванка. Директора викликали у якусь
”контору”, ми так і не змогли її дочекатися.
Діти вийшли на прогулянку. А Галя з виглядом переможця усім
розповідала: „Ось моя мама і тато, я піду вже додому”. Ми не могли
цього зробити, бо знали, що вихователька не має права віддати дитину
без дозволу директора.
Як боляче мені було казати це Галинці - вона вже у мрії була
„вдома”, але...
Ми розставалися, ледь стримуючи сльози. За цей час вона вже
встигла вилізти таткові на плечі /шестирічна Галя демонструвала
„перемогу”/, але змушена була залишитись до понеділка. Вдома чекала
ще одна несподіванка. Зіна була в „істериці”, вона не хотіла бачити
Галю.
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30 листопада. Позаду сльози і розмови з Зіною.
- Чому, - запитую, - ти так не любиш Галю, Зіно?
- Вона погана, вона краде в їдальні хліб, вона ховає його, потім
їсть. Правда, Гриша? /Грицько знизує плечима/.
- Що вона зробила поганого тобі, що ти так реагуєш?
- Вона обманює виховательок, це соромно. Потім усі вважають,
що і я така. Це неправда, я ніколи не ховала хліб. Мамо, будь ласка, не
приводь Галю, я не хочу її бачити. Вона погана.
- По-перше, не можна відмовлятися від друзів. А Галя впевнена,
що ви сестри. То ж, коли ми приведемо Галю додому, ви самі вже
зможете її навчити, як треба жити вдома.
Пам’ятаєш, яка ти була спочатку? Обидва вихідних дні мі
наполегливо переконували Зіну, що Галя житиме з нами і ми обов'язково
навчимо її гарно поводитися.
Що це було? Ревнощі? Небажання ділити те, що вже мала наша
Зінуля. Тоді чому тільки до Галі така активна неприязнь? Коли б вони
були дорослими, - можна б зрозуміти, але малеча...
30 серпня 1995 р. Ми ждемо хлопчика та дівчинку. Хвилююсь,
наче дитя... Сьогодні дзвінок з Сибіру: „Мамо, ми вже їдемо, літак через
15 хвилин”. Це Катруська, моя племінниця /її мати - моя молодша
сестра/. Дивно, що вона звернулась до мене „мамо”, але чому вже бути...
Місяць тому зателефонував директор „мого” дитячого будинку,
наш друг дитинства Євген Плохих: „Наталко, чуєш, не знаю, як тобі
пояснити, але твоїх племінників, Ваньку та Катюшку ми зараз повинні
приймати до себе у дитбудинок. Ольгу позбавили батьківських прав,
діти – сироти. /Я знала, що років три тому Ользі, - за її, словами, встановили страшний діагноз - саркома. І відтоді вона стала дуже пити
оковиту. Дійшло до того, що чоловік цієї 33-річної молодої жінки втік у
мандри. Ольга каже: „Досить виховувати мене, у мене рак, ви не знаєте,
що це таке. А що пиячу, не ваша справа. Мені не довго жити. Вам легко
засуджувати мене, вас „півень смажений не клюнув”... і т. ін./
Дід та бабуся /мої тато й мати/ тягнуться з останніх сил, але
ростять від дня народження старшого сина Ольги. Йому зараз 16 років,
він майстер спорту з лиж, відмінник, зразок поведінки. А Ваня і Катя
зростали при своїх батьках, не знаючи ні ласки, ні турботи, ні
найменшої уваги. Мати приймала чоловіків – п’яниць, які ще
намагалися збиткуватися з неї та дітей.
Цього дня ми чекали разом з дітьми. Я говорила Галочці, Зіні,
Толику, Валерці, Санькові про те, що ось-ось вони побачать нових
братика та сестричку, показувала їхні фотографії, де вони були ще
маленькими, просила бути до них уважними, розповідати, як треба
поводитись у нас, бо тепер це буде і їхня сім’я. Діти слухали, а потім
фантазували на тему „Коли вони до нас приїдуть...”
От і приїхали. Парис наш вірний сторож, перший радісно
зустрічав господаря та його незнайомих супутників - він став на задні
лапи, лагідно гавкав і кружляв ніби в ритуальному таночку...
Катя міцно притискалася до мене. Ваня посміхався, але
тримався осторонь. Галас, гомін, радісна мить.
Мої нові діти з надією та вірою у майбутнє прийшли до нас, у
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цей дім доброго настрою, доброго діла, але хто знає як довго чекати
„підсумків”.
1996 р. Я сама. Діти сплять у ліжках, добрий пес Парис розлігся
біля ніг на підлозі. Чоловік на роботі.
Перегортаючи сторінки щоденника, відчуваю іноді нестерпний
біль, іноді жах, іноді радість і гордість за своїх малюків. Але головне, що
вони здорові, відчувають себе братами та сестрами, синами та
доньками, а також онуками. Це надія.
За ці чотири роки я відчула єдність зі своїми циганчатами,
молдаванами, гвінейками та угорцями. Моя донечка зустрічає мене і
каже „Мамо, яка ж ти сьогодні гарна, справжня красуня, як і я у
тебе...”. Щоб ви відчули від таких слів?
Пам’ятаю, як мій Гриша, коли вперше вчинив крадіжку /бо ж
гени циганські дають про себе знати/, не зміг по-справжньому навіть
оцінити свій проступок, він мовчки дивився мені в очі... Вже потім,
коли були і друга і третя... і четверта, я бачила, що він відчував
дискомфорт від того, що скоїв, але якби йому запропонували: вибирай,
жити так, як зараз і ніколи не красти, або красти, але жити не з нами,
то Гриша, напевно, не зміг би вибрати. Надто довго до 7 років він жив у
дитячому будинку, де, на превеликий жаль панував „Закон джунглів”.
Так званий сенситивний період дитинства, в якому повинні були
сформуватися норми соціальної поведінки, зробив свою справу.
У дитячому будинку система виховання була досить
дезорганізованою, без свідомої дисципліни чи чітко сформованих норм
поведінки.
Схильність до асоціальних вчинків у даному разі виникла
внаслідок поєднання відсутності нормального контролю з боку
вихователів та їх байдужості до долі малюка. Вихованці ніяк не
реагували на таке явище, як крадіжка, це вважалося дрібницею. Сам
Гриша не бачив потреби у зміні своєї поведінки, вихователі не виявляли
занепокоєння з цього приводу, нічний енурез, агресивність, ворожнеча з
дівчатами та молодшими дітьми виникли не випадково. З усіх почуттів
нам найлегше дається почуття любові. Ніяких душевних втрат. Талант,
творчість - його підтримка у житті. Гриша знає, що талант його від Бога
і він його може втратити. У Гриші з’явилась точка опори.
Вовчик. Не можна сказати, що Вову не любили або ненавиділи.
Ним постійно погорджували, нехтували. Він „професійно” міг украсти
щось цінне з власної точки зору. Психологи стверджують, що злодій - це
явище набуте, набута форма поведінки, яка відображає недостатнє
усвідомлення права власності людей на речі. Іноді воно є засобом
завоювання „авторитету”.
Ми зробили усе, щоб уникнути цього. Штучно піднімаючи
„авторитет” Вови як „господаря”, ми ліквідували „причину”, а потім
„наслідок”.
Зараз хлопчик не краде, іноді запитує мене: „Мамо, пам’ятаєш
яким я був раніше?” /Це він хоче ще раз упевнитись, що його сила і
авторитет вже існують, що все головне дня нього – є в його житті/.
Раніше я обережно торкалася цієї теми, але потім помітила, що згадка
про минуле не є для Вови чимось болючим: навпаки, він дуже гордий,
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що це минуло назавжди. А який він добрий та чемний, нікого не має в
сім’ї ніжнішого та сором’язливішого за нього. Він живе з нами, не
сумуючи за минулим, він живе сьогодні, зараз, а минуле йому потрібне
як „точка відліку”.
Зіна. Як би ви знали, як важко їй було програвати у грі /будь
якій/. Вона так сердилася, тупала ногами, ставала спиною до стіни,
билася об неї, при тому нижня губа відвисала, і через неї текла слинка,
така довга, що капала на підлогу. От така захисна поза. Мене не
хвилювало навіть те, що вона ссе великий пальчик у ліжку, коли
засинає, що є формою онанізму /це природно/, бо дефіцит ніжності та
любові повинен якось компенсуватися.
Хвилювалася я лише з приведу того, що вона була дуже
агресивною стосовно до слабших та молодших, не вміла гратися з
ляльками, поводилась так, щоб привернути до себе увагу, незважаючи
на те, що є хтось інший, і тому подібне.
Я страшенно рада за неї, що „генів” ауксії у неї не було. Це було
лише „маскою”, за якою приховувалось ніжне, м’яке та безпомічне серце
маленької людини, яка вже була особистістю, яка потребує уваги та
поваги до себе, але не знає поки що, як цього досягти. Моїм першим
завданням було зняти цю страшну „маску”, звільнити „бридке каченя”
від скель, у яких воно ховалося, щоб потім воно на свій страх та ризик,
але під моїм наглядом, розправило крила...
Зараз це мила, ніжна та ласкава маленька жіночка, яка може
бути „кокеткою”, „своїм хлопцем”, „матусиною донечкою”, ким завгодно,
але у першу чергу особистістю, яку я поважаю. На неї не можна
дивитися байдуже, без милування. Хто знає, як повернеться до неї доля,
вона у мене вродлива ...
Толик – балакучий, розумний, талановитий. Таке враження він
справляє на всіх, хто приходить до нас у дім. Він перший вітає гостей.
Розмовляє з ними, вже не маючи бажання привертати увагу дорослих
тим, що він „сирота”, „інвалід”. Він знає, що в нього є „геній”, який живе
під гаслом „я все можу”, що своїми чотирма пальчиками він обов’язково
повинен зробити щось гарне і корисне для інших, що ті, у кого всі
десять пальців, але не знають цього „правила”, не зможуть зробити того,
що він, маючи чотири. Він реабілітований ще одним: я не зібрала
документів на оформлення інвалідності, і не шкодую про це. Операцію
на обличчі зроблять йому після дев’яти років /через півроку/, руки у
нього функціонують нормально: він малює, вишиває, користується
молотком, пилкою, стамескою...
Він обслуговує не тільки себе, а й чергує, як усі інші, без
обмежень. Але іноді він за старою звичкою намагається викликати до
себе жалість... Тоді ми робимо йому „канікули” - позбавляємо права на
будь-яку роботу.
Валерик росте: звик поступатися чергою, говорити гарні слова,
усміхатися, вміє просити пробачення, признаватися, коли щось накоїв
таке у чому раніше не признався б ні за що... Він гордий, самолюбивий,
може поводитися пристойно, чемно, але... Не так легко було йому
ходити на тренування з карате - ніжки були слабенькі, він
простуджувався, хворів часто. Потім /завдяки його особистісній якості
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бути незалежним і вільним у всіх випадках/ Валерчик ніби поступово
розквітав та ставав міцнішим, вільнішим та кращим. Йому завдало
болю бути поруч, але не разом з нами. Він знає, що тільки з сім’єю йому
добре, але дух спротиву /як кажуть, негативізму/ ще достатній для того,
щоб мати неприємності в стосунках з братами. З сестрами /особливо зі
старшими/ у нього „повний контакт”, він улюбленець Наталки,
хрещеник Віри, дядько Оленки і т.п.. З братами не все просто. Як тільки
він почуває якусь зневагу, заздрість до себе чи просто дискомфорт, стає
замкнутим, мовчазним хлопцем. Притому він не знає, як заговорити,
перестати мовчати. Треба допомогти йому виходити з цього становища,
це, я вважаю, його схованка: „Не чіпляйтесь до мене...”
Блакитний ранок. Мої дорослі діти ще сплять, онук Євген вже
тупає навпростець до телевізора, щоб побачити улюблену рекламу про
памперси та мультивітамол. Йому вже півтора року, він великий, має
братика Микитку. Як завжди, Валера і Катерини вже на кухні, бо вони
просинаються раніше за всіх, коли ще радіо мовчить. Ось-ось
прокинуться діти, а щоб Катерина не забула вмитися зранку, кличу
собаку: „Парисе, вмий, будь ласка, Катерину, бо рученята та щічки
мають бути чистими, щоб варити гречану кашу, треба перебрати
гречку, а Катруся ще не вмита...” Маленька наша донечка ще мружить
оченята від сну, але швидко усвідомлює, що я нагадую їй знову про це, і
говорить повільно: „Мамо, я знаю...” П’ять років дівчинці: лагідна,
терпляча, цікава, спостережлива, м’яка, образлива, чуйна, непосидюча,
охайна, хоч не завжди слідкує за собою. Всього чотири роки тому ніхто
не думав, що вона житиме... Досі ті, що бачили її тоді, у 1992 р.,
питають: „А та малесенька дівчинка? Де ж вона?” – „Та ось вона, відповідаю, - наша Катеринка”. Від того часу залишилися лише
фотографії та медична картка, в якій є записи про дистрофію,
диспепсію, діатез, енурез, бронхіт, рахіт... І не в тім справа, що ці важкі
хвороби вилікували, - ні, навпаки, її здоров’я цілком залежало від
оточуючого середовища та волі, якої не було у дівчинки ні в „рідної
матусі”, ні в будинку маляти. Я впевнена у тому, що тільки завдяки цим
умовам може успішно розвиватися людина. Катерина швидко
адаптувалася до нового життя, бо була ще мала /не було їй двох років/.
Складніше було тим, хто прийшов у 4-6 - річному віці: характер,
темперамент, звички, зразки поведінки були закладені раніше, від
зачаття до трьох років. Треба було „діагностику” підкріплювати тим, що
має назву „адаптація”, а потім „соціалізацією”.
Але тоді, чотири роки тому, я навіть термінів таких не чула
/”соціалізація”, „педтехнологія”, „валеологія”/, як той Мольєрівський
герой, який так довго не знав, що все життя говорить прозою.
Зараз все те, що відбувається у сім’ї, якось аналізується з точки
зору психології, педагогіки та філософі. Це допомагає краще вивчати
особистісні риси дітей. Скажімо, конфлікти /бажано, щоб їх ніколи не
було/, але як не парадоксально, вони також потрібні зароди того, щоб
діти знали, як уникнути неприємних моментів у житті, як вони
говорять: „припинити ланцюжок зла”.
А ще діти поступово усвідомлюють, що крім тіла у людини є
енергія, яка оточує нас, що все, що відбувається з людиною - не
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випадково, що коли щось болить /горло, голова, живіт, спина тощо/, це
означає єдине – помилку, яку зробила сама людина/ чи подумала щось
погане, чи позаздрила, чи сказала не те/. А помилку слід терміново
виправити – попросити вибачення за негарний вчинок, неадекватну
поведінку, причому просити пробачити не когось, а того, хто „образив”,
це знов – таки „парадокс”, але він спрацьовує. Потім діти усвідомлюють
це – зараз лише на рівні почуттів. Навчити чути того, хто поряд. Потім
навчаться відчувати те, що коїться з іншими, потім – жити свідомо,
знати, що відбувається, аналізувати, виносити на рівень свідомості, а
вже за цим реагувати на рівні почуттів.
Наталя Єршова –
мати вихователька ДБСТ (Кіровоградська область)
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Адаптація дитини у прийомній сім’ї
Сімейна опіка над дітьми-сиротами має важливу і досить
істотну якість: діти, позбавлені піклування власною родиною,
знаходять сімейний затишок, батьківську опіку, повертаються у
природно необхідне для її розвитку середовище - сім'ю. Виховання
прийомних дітей не є професією прийомних батьків, це є суттю їх
життя, оскільки проблеми сімейного життя і виховання нероздільні,
вони складові одного цілого.
Виховання у прийомній сім'ї має соціально-педагогічне
спрямування - забезпечення адаптації дитини у соціальному
середовищі,
максимальна
нейтралізація
набутого
нею
негативного досвіду, компенсація вад фізичного і психічного
розвитку, набутих в умовах асоціального оточення. У цьому
процесі можна бачити два аспекти соціальної адаптації прийомних
дітей: вузький і широкий.
Адаптація у вузькому розумінні означає передусім
пристосування дитини до умов життя у сім'ї, які повністю
задовольняють потреби, необхідні для розвитку особистості.
Одним із першочергових завдань, що постає перед
прийомними батьками, є спроба пробудити „відчуття сім’ї” у
прийомної дитини. Поняття „відчуття сім'ї” запозичено нами із
розмов з батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу,
які мають багатий досвід адаптації нових вихованців. Дитина, яка
опиняється в новому оточенні, перш за все повинна пристосуватися
до нього, відчути себе частиною сім'ї, а не просто вихованцем, якого
взяли на певний час.
Навчити дитину теоретично усвідомити, що таке сім'я, сімейні
стосунки, неможливо, це почуття закладено в дитині, але воно не
може розвинутися, якщо дитина перебуває поза сім'єю. Коли дитина
потрапляє в родину, вона відразу відчуває ставлення до себе з боку
оточуючих, і сама вимушена вступати у звичайні сімейні стосунки.
Лише за такої умови можливе пробудження в дитині закладених
природних потреб та навичок до сімейного співжиття. І тоді
спрацьовує механізм вирішення одного із завдань прийомної сім'ї соціальної адаптації дитини, позбавленої батьківського піклування,
до сімейного життя. Соціальна адаптація у вузькому розумінні
передбачає
всебічний
розвиток
дитячої
індивідуальності,
формування її особистісного „Я”, позитивного досвіду сімейної
взаємодії, що стане згодом психологічною основою для створення
власної повноцінної сім’ї.
Адаптація у широкому розумінні пов'язана із поступовим
виведенням дітей на простір суспільних стосунків поза родиною:
відвідування дитячого садка, школи, гуртків, секцій, неформальне
спілкування з однолітками, іншими особами. Такі стосунки
розвивають в дитині навички соціального життя, що у подальшому
забезпечують її розвиток і становлення як соціального індивіда, а
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відтак і засвоєння відповідних соціальних ролей. Спілкування
прийомних дітей з родичами, знайомими сім'ї, сусідами, з рідними
людьми і в різних сферах їхньої життєдіяльності розширює їх
соціальний досвід, формує вміння та навички спілкування.
Безперечно, входження прийомної дитини у нову сім'ю,
засвоєння необхідних навичок спілкування та співжиття з чужою для
неї сім'єю відбувається поступово. Термін адаптації дитини залежить
від наявності емоційного контакту з прийомними батьками, рівня
довіри і відкритості стосунків у родині. При цьому не можна
забувати, що дитина приходить з певними проблемами, вирішення
яких потребує постійної уваги та розуміння з боку прийомних
батьків.
Батьки, беручи на виховання дитину, стикаються із
різними проблемами, серед них і такі, що потребують
особливої уваги з перших днів співжиття:
- здоров'я дитини;
- педагогічна занедбаність;
- прояви негативної поведінки, агресії чи замкнутості.
Особливої уваги потребує стан здоров'я вихованця.
Прийомні батьки повинні отримати медичну довідку про стан
здоров'я дитини, а також максимальну інформацію про її біологічних
батьків. Приховування інформації про захворювання або спадкові
вади при оформленні дитини у прийомну родину можуть призвести
до негативних наслідків. У випадку, якщо родина не в змозі взяти на
себе тягар відповідальності за хвору дитину і відмовляється від неї,
стрес переживають і батьки, і сама дитина.
Таку ситуацію можна попередити ще на етапі знайомства.
Прийомні батьки, які мають повну інформацію про стан здоров'я
вихованця, реально оцінюють власні можливості щодо його
утримання і свідомо погоджуються з тим, що доведеться докласти
більше зусиль, щоб поставити таку дитину на ноги. Адже дитині з
хронічними захворюваннями потрібні особливий догляд, режим,
лікувальна терапія, дитині з нервово-психічними захворюваннями дбайливий індивідуальний підхід, спеціальні профілактичні заходи,
планування побуту і дозвілля тощо.
Внаслідок недостатньої уваги свого часу з боку
біологічних батьків у дитини може проявлятися затримка у
розвитку, а саме:
- відставання у розвитку мовлення;
- знижений рівень оволодіння предметною діяльністю;
- відсутність самостійності;
- відхилення у розвитку інтелекту (бідність мови, слабкі навички
письма, лічби, читання, просторової уяви);
- невміння сконцентруватися на певній справі.
Порушення
розвитку
дитини,
безперечно,
неможливо
виправити за короткий термін. У перші дні перебування дитини в
сім'ї не потрібно концентрувати увагу на тому, що вона уже повинна
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вміти. Краще на перших порах займатися з нею тими справами, які
вона вміє і любить робити.
Прийомним батькам необхідно бути готовими до
негативних проявів у поведінці прийомних дітей, що без
сумніву, є наслідком попереднього життя. Це можуть бути:
- різні ступені прояву агресивності (руйнівна активність, жорстокість,
злість, грубість, некерованість тощо);
- крадіжки;
- брехня;
- лінощі;
- небажання навчатися;
- неохайність;
- онанізм;
- постійне відчуття голоду (необмеженість у їжі);
- періодичне жебрацтво.
Труднощі, пов'язані а компенсацією негативної поведінки
прийомних дітей, розвитком їх моральних якостей, необхідно
вирішувати, виходячи з власного досвіду прийомних батьків, з
досвіду інших таких же батьків, порад педагогів і психологів.
Агресивність поступово зменшується завдяки домашньому затишку,
ласкавому,
доброзичливому
ставленню.
Недоліки
виховання
(неохайність, невміння поводити себе) також усуваються завдяки
делікатному підвищенню вимог, контролю за діяльністю та навчанню
серед однолітків.
Не існує однозначних правил входження дитини у нову
сім'ю.
У кожному конкретному випадку все залежить від особистості
прийомних батьків та дитини. Проте є певні етапи виховного
впливу на дитину залежно від ступеня довіри і готовності
вихованця сприймати і керуватися ідеями, які намагається
довести йому вихователь. Згідно із дослідженням Б.Бітінаса
„реальний процес виховання не може відбуватись узагальнено, тобто
незалежно від рівня позиції особи вихованця”. Від досягнутого рівня
довіри і готовності до співпраці з боку дитини і залежить вибір
оптимальних засобів, методів і прийомів виховного впливу.
Звичайно, опинившись у новому оточенні, дитина може і не
сприймати відразу всіх вимог прийомних батьків, бути не готовою
підтримувати стиль життя сім'ї. Першим етапом організації
виховного впливу з боку дорослих має стати подолання
недовіри вихованця, руйнування емоційного бар'єру між новим
мікросередовищем і дитиною. Дитина спочатку спостерігає, потім
вивчає життєвий простір, щоб визначити, наскільки безпечний він
для неї. На цьому етапі можна чекати пустощів, відвертої непокори
вихователям, проявів агресії: адже дитина одночасно вивчає систему
покарань, що чекають і при порушенні тих чи інших вимог батьків,
засвоює правила життя і поведінки з іншими членами родини. Тільки
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переконавшись у безпечності свого становища і адекватності норм
вимог і покарань, дитина сприймає дорослих як вихователів.
Після подолання емоційного бар'єру розпочинається другий
етап, коли свідомо створюються ситуації, що змушують
дитину замислитись над доцільністю її поведінки. Цей етап
можна назвати як боротьбу мотивацій. Так, негативну звичку
палити не можна викорінити лише одними наріканнями на хворі
легені. Наведення деяких життєвих прикладів, що так чи інакше
переконують вихованця, що це шкідливо, змушують його
замислитися і самостійно зробити вибір. Такий прийом є більш
дієвим. На цьому етапі батькам краще підібрати переконливі мотиви,
які мають бути протилежними тим, що уже є усталеними для дитини,
запропонувати розглянути і проаналізувати інший бік проблеми.
Незаперечним є і позитивний вплив умов життя сім'ї, оточення, що
сприяє перегляду ставлення дитини до раніше сформованих
негативних звичок. У дитини поступово формуються обгрунтовані
мотивації, відмова від старих.
Тільки на третьому етапі, коли дитина самостійно
усвідомить негативізм власних норм поведінки і вирішить
позбавитися їх, батьки цілеспрямовано, відкрито і делікатно
можуть допомагати їй в цьому. Виховний вплив у такому випадку
набуває цілеспрямованості і сприймається як допомога в подоланні
проблеми, а не як нав'язування одноманітних правил.
Процес адаптації дітей, які тривалий час перебували в
критичних, негативних умовах або зазнали сильного психологічного
стресу, є довготривалим і складним. У дітей як реакція на постійну
занедбаність виробляється відповідна стратегія (апатія, втеча, цілком
покладатися тільки на себе тощо). Тому подолання шкідливих звичок,
залучення дитини до сімейного колективу є нелегким і
відповідальним процесом.
Враховуючи
особливості
розвитку
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, які потрапляють на виховання у прийомні
сім'ї, основні завдання, що постають перед прийомними
батьками, особливо на етапі адаптації дитини до умов
сімейного виховання, можуть бути сформульовані так:
1) формувати у прийомної дитини об'єктивну самооцінку;
2) створювати такі умови, щоб дитина відчувала, що вона
сприймається дорослими саме такою, якою вона є, у її неповторності
і своєрідності, з її помилками і суперечливим життєвим досвідом.
Діти, які зазнали травмуючого впливу з боку оточуючих, були
знехтувані і майже не відчували, що хтось несе відповідальність за
їхнє існування, стали жертвами жорстокості з боку рідних, завдяки
заохоченню, підтримці і підбадьорюванню поступово усвідомлюють,
що кожен з них є особистістю, може щось робити і досягти успіхів,
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може бути сам собою і має право на помилки. Така спрямованість
виховання формує готовність до відмови від асоціальних форм
поведінки та засвоєння нових, соціальне прийнятних норм для сім'ї,
родини, суспільства.
Часто діти, які були вилучені із рідної сім'ї і пережили відмову
батьків, відчувають самотність, знедоленість, свою непотрібність, що
формує в них загострене відчуття відчуженості. Коли дитина
потрапляє на виховання до прийомної сім'ї, це не означає, що
її попередній життєвий досвід в один день перекреслюється.
Навпаки, він є своєрідною основою у процесі формування нової
системи стосунків. Результатом адаптації такої дитини до нового
оточення має бути розвиток почуття єдності з сім'єю, яка стала для
дитини необхідним і органічним соціальним мікросередовищем.
Покинуті напризволяще діти відчувають певні психологічні
труднощі в умовах взаємного непорозуміння між ними і дорослими.
Здебільшого вони перебувають у середовищі, де втрачається
сенс життя або його просто неможливо збагнути. Через глибоку
невпевненість у житті і часту зміну дорослих, що опікуються ними,
діти схиляються до думки, що це оточення с ненадійним і
загрозливим. У таких дітей часто спостерігається відсутність таких
основних чинників гармонійного розвитку особистості, як довіра,
щирість, допитливість, зацікавленість, уміння чомусь дивуватися.
Виправити негативне сприйняття оточення можна лише за
умов, коли прийомні батьки ставляться до дитини як до
особистості, коли вони самі стають для неї життєвим
прикладом, надійною опорою.
У прийомній сім'ї дитина, як і в кожній іншій сім'ї, навчається
керувати власними справами і бажаннями. У дитини, якій довгий
час постійно твердили, що вона ні на що не здатна, нікому не
потрібна, формується комплекс неповноцінності, постійна потреба
виконувати вказівки дорослих: як і що саме слід робити, щоб
уникнути помилок. Виходячи із таких сформованих в неї установок,
виховання самостійності у прийомних дітей в багатьох випадках
представляє довготривалий процес. Спочатку треба допомагати їй
подолати невпевненість і страх, щоб вона поступово навчилася
самостійно виконувати доручення (допомагати по господарству,
ходити до крамниці, куховарити, доглядати молодших тощо).
За спостереженнями, у прийомної дитини впродовж певного
часу попереднього життя формується мотивація невдахи. Діти, які
постійно обмежуються у власній можливості опанувати оточуюче
середовище, переслідуються з боку дорослих заборонами діяльності,
оскільки можуть щось розбити чи поламати, поступово переймають
негативні установки дорослого оточення і роблять їх власними.
Формується зневіра у собі самому і у власних можливостях.
Допомогти дитині подолати відчуття невпевненості, зневіри у
власних силах можна лише поступово, повільно рухаючись з нею
вперед, доручаючи виконувати посильні завдання в сім'ї.
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Запорукою
позбавлення
негативних
проявів
та
деформації
соціального
досвіду
прийомної
дитини
є
налагодження у прийомній сім'ї стосунків, побудованих на
почутті єдиної родини, відсутності поділу на вихователів та
вихованців, рідних та прийомних дітей. Саме такі умови, на
нашу думку, є найбільш сприятливими для адаптації дитини до
сімейного життя, яка, нажаль, має досвід асоціальних проявів у
рідній родині, пережила психологічний стрес через втрату близьких,
пройшла систему інтернатних закладів виховання.
(Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального
супроводу прийомних сімей/ Н.М.Комарова., - К.: Видавництво, 1999.)
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Тема: Посилення сімейних зв’язків
Підтримка самооцінки, індивідуальності та культурної
ідентичності дитини
Сім’я дає нам відчуття своєї приналежності до близьких, сприяє
комфорту у житті, здатності обирати свій шлях та відчувати підтримку
інших поколінь. Саме вона сприяє формуванню адекватної самооцінки
дитини, розвитку її індивідуальності, збереженню її культурної
ідентичності.
Сім’я

Самооцінка
дитини

Розвиток
індивідуальнос
ті

Збереження культурної
ідентичності

Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей,
якостей та місця серед інших людей; цінність, що приписується самій
собі чи окремим своїм якостям. Основні функції, що виконує
самооцінка – це регуляторна та захисна. Регуляторна: на основі
самооцінки відбувається вирішення задач особистісного вибору;
захисна: забезпечує відносну стабільність та незалежність особистості.
Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань людини – ступенем
складності мети, що ставиться перед собою. Розходження між
домаганнями та реальними можливостями приводить до того, що
людина починає неправильно себе оцінювати; як наслідок: емоційні
зриви, підвищена тривожність тощо.
Значну роль у формуванні адекватної самооцінки відіграють
оцінки оточуючих особистостей як самої людини , так і її досягнень.
Індивідуальність – своєрідність психіки та особистості індивіда,
його неповторності; проявляється у рисах темпераменту, характеру, в
специфіці інтересів, якостей психічних процесів та інтелекту, потреб і
здібностей індивіду.
Культурна ідентичність – почуття приналежності до певної
культури, власної істинності, повноцінності, культурної співпричетності
до світу та до інших людей; почуття стабільного володіння власним Я
незалежно від зміни ситуації, оточення.
Зв’язок між стосунками в рідній або прийомній сім’ї та
самооцінкою
дитини,
розвитком
її
індивідуальності
і
збереженням культурної ідентичності:
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Самооцінка страждає через травму фізичної або сексуальної
наруги, через занедбаність або погане ставлення. Діти можуть
відчувати відповідальність за погані речі, що з ними
трапляються, бо їх не варто любити, або їх не цінують.
Розміщення дитини за межами її власної культури може
негативно впливати на її культурну ідентичність. Ігнорування
культурних коренів дитини та її індивідуальності може
створити у неї враження, що з нею щось негаразд, або змусити
її соромитись їх.
Прийомні батьки, незалежно від їх бажання, не зможуть
надати дітям повноцінний юридичний статус, соціальний
статус, неперервність батьківства, і все те, що випливає з
перебування у власній сім’ї.
Іноді діти пережили декілька переміщень і не можуть успішно
прив’язатись або пережити скорботу через втрату попередніх
прив’язаностей. Вони можуть мати проблеми з розумінням
того, що з ними трапляється і не можуть довіряти
майбутньому. При всіх цих проблемах дитині тяжко зберігати
власну індивідуальність і підтримувати позитивну самооцінку.
Прийомні діти можуть втратити частину своєї сімейної історії і
бути через це струрбованими. Іноді діти при переїздах гублять
фотографії та пам’ятні речі. Все це впливає на здатність
дитини розуміти хто вона є.
Прийомні діти можуть відчувати, що їх сім’я не така як інші,
та вони можуть переживати через те, що мають статус
прийомної дитини.

Діти, які потрапляють до прийомної сім’ї можуть мати різний
попередній досвід:
А. Вони щойно втратили батьків або їх вилучили з сім’ї.
В такому випадку у дитини зберігається певне відчуття сім’ї та
ставлення рідних до неї, які вплинули на її самооцінку. Це може бути як
позитивний досвід спілкування з батьками, який підтримував розвиток
дитини, так і досвід приниження або агресії, який міг пригнітити або
озлобити дитину. Але здебільшого такі діти мають певні уявлення про
свою приналежність до певного соціального класу, до певної культури.
Б. Вони втратили свою сім’ю досить давно (або навіть зовсім її не
мали) і певний час виховувались в інтернаті.
В такому випадку діти дуже часто втрачають відчуття приналежності
до відповідної культури та соціального середовища. Це також може
трапитись через те, що дитина пережила декілька переміщень між
різними установами чи навіть сім’ями.
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Як прийомні сім’ї можуть допомогти дитині підтримувати
сімейні зв’язки?
Можна виділити дві основні ролі, які можуть виконувати прийомні
батьки.
1- Підтримка ідентичності дитини з її рідною сім’єю,
культурним та соціальним середовищем.
2- Формування у дитини самооцінки та культурної
ідентичності на основі досвіду прийомної сім’ї.
Прийомним батькам бажано дотримуватись у вихованні прийомної
дитини таких принципів:
Найважливіший принцип – бажання або небажання дитини
пригадувати свою сім’ю, підтримувати зв’язки з родичами, а також
приймати чи не приймати традиції прийомної сім’ї.
Обов’язок прийомних батьків – надавати дитині правдиву
інформацію про її минуле в тому разі, якщо у неї є запитання та інтерес
до цього. Якщо дитина хоче дізнатися про своїх родичів, важливо
допомогти їй у пошуках. Але так само важливо не загострювати
травми, які переживала дитина в минулому та не висловлюватись у
присутності дитини негативно про її сім’ю.
Якщо батьки дитини позбавлені батьківських прав, то вони не мають
права вимагати зустрічей з дитиною. Такі зустрічі можливі лише за
згодою самою дитини, у присутності соціального працівника,
обов’язково на нейтральній території.
Слід пам’ятати, що відмова дитини від спогадів про свою сім’ю, від
контактів з родичами, може вказувати на значні психологічні травми,
яких вона зазнала в минулому. Прийомні батьки мають бути готові у
будь-який час повернутися до обговорення з дитиною її минулого.
Вам, як прийомним батькам, дісталася важлива роль – допомогти дітям
співіснувати з їх минулим. Це можна трактувати як „використання
сучасності для подолання минулого, щоб підготуватися до майбутнього”.
Ви можете думати про це, як про „подорож у часі”.
Щоб використати цю концепцію „подорожі у часі” можна:
Залучати до власних сімейних традицій, сімейного дозвілля.
Підтримувати стосунки з родичами прийомної сім’ї (їздити в
гості до дідуся/бабусі, братів/сестер прийомних батьків, тощо).
Залучати прийомних дітей до листування/спілкування з
родичами прийомної сім’ї.
Підтримувати відвідування рідної сім’ї.
Розмовляти з дітьми про їхні сім’ї.
Заохочувати участь рідної сім’ї у прийнятті рішень (стосовно
освіти, лікування, послуг).
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Зберігати фотографії рідної сім’ї.
Влаштовувати
відвідування
дитиною
своєї
громади/церкви/школи (або відвідувати певні культурні зібрання
та події за традиціями прийомної сім’ї).
Поважати особисті речі, надані дитині рідною сім’єю.
Говорити дитині, що її рідна сім’я турбується про неї, хоча має
деякі проблеми з батьківством.
Демонструвати повагу до її рідної сім’ї.
Планувати телефонні дзвінки та листи.
Допомагати дитині малювати малюнки/ виготовляти різні
вироби для рідної сім’ї або для родичів прийомної сім’ї.
Важливо ще раз нагадати, що всі ці шляхи можна
застосовувати лише за згодою дитини:
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Як дітям різного віку повідомити про те, що вони є нерідними
В багатьох випадках прийомна дитина потрапляє до сім’ї у
наймолодшому віці (1-4 роки). Згідно українського законодавства вона
може перебувати у прийомній сім’ї до 18 років (або до 23-х років, якщо
дитина продовжує навчання). З самого початку батьки поводяться з
дитиною, як із рідною. І коли вона підростає, перед батьками постає
питання, чи говорити дитині, що вона не рідна та яким чином.
Діти не можуть зрозуміти, що вони можуть бути нерідними до того
часу, поки вони не дізнаються, як дитина з’являється на світ, а це
відбувається приблизно у шестирічному віці. Але, тим не менше, багато
експертів вважає, що дітям необхідно знати про прийомне виховання
набагато раніше. Вже давно доведено, що малюку краще дізнатися
правду від батьків, які можуть знайти добрі, сповнені любов’ю слова,
ніж від інших, не завжди доброзичливих людей. Крім того, діти часто
відчувають, що навколо них існує якась таємниця, і вважають, що це
щось зовсім погане, якщо про це навіть ніхто не хоче говорити.
Діти дошкільного віку
Коли дитина вже достатньо доросла для того, щоб слухати короткі
нескладні історії, батьки можуть розповісти їй історію про прийняття в
прийомну сім’ю. Вона може бути, наприклад, такою:
Мата і тато дуже хотіли дитину, але в них не виходило зробити
так, щоб малюк зародився і ріс у животику мами. Тому ти виріс у
животику іншої жінки. Але вона і твій рідний батько тоді не могли
турбуватися про дитину, і тому ти прийшов жити до нас. Я впевнена,
їм було дуже сумно, і ти теж можеш посумувати. І мені було сумно від
того, що ти народився не у нас, але тепер ми щасливі, тому що ми –
одна сім’я, і я думаю, що твої рідні батьки теж будуть щасливі, якщо
дізнаються, що про тебе є кому потурбуватися.
Ця історія є першим кроком і залишає велику кількість
можливостей для подальшого обговорення теми прийомної сім’ї. Коли
діти підростуть, батьки можуть додати деякі деталі, що стосуються,
наприклад, їх неможливості мати власних дітей, або рідних батьків, або
процедури, через які їм довелось пройти для того, щоб взяти прийомну
дитину, або причин, з яких рідні батьки не могли тоді турбуватися про
неї.
Діти молодшого шкільного віку
Діти схильні проявляти особливий інтерес до питань усиновлення
або прийомного виховання у молодшому шкільному віці – приблизно в
7-11 років. Протягом декількох років початкової школи, коли йде
процес активного накопичення нової інформації, дітей цікавить
величезна кількість деталей, наприклад: чи були його рідні батьки
одруженими, скільки їм років і де вони живуть, чи є в них рідні сестри
та брати.
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Багато дітей відчуває біль, злість чи сум, можуть відчувати себе
покинутими. Вони страждають через відсутність спілкування із
справжніми родичами – навіть не дивлячись на те, що відчувають себе
щасливими у своїх нових сім’ях.
До того ж, тема прийомного виховання може бути для дитини
надто болючою, щоб вона сама торкалася її у розмові. В молодшому
шкільному віці у дітей розвивається звичка просто думати, не
висловлюючи своїх думок. Тому батькам необхідно піднімати тему
прийомного виховання кожного разу, коли для цього випадає
найменша можливість.
Вік від 7 до 11 років – гарний час для того, щоб налагодити
контакти з біологічними батьками, безпосередньо чи за допомогою
уповноважених органів.
Підлітки
У
підлітковому
віці
закріплюється
відчуття
власної
індивідуальності, вони починають заявляти про свою незалежність.
Підлітків, що були взяті до прийомних сімей, цікавить інформація про
те, хто вони і в чому є їх індивідуальність. Вони роздумують про своїх
батьків, рідних братів і сестір, намагаються встановити, що у них є
спільного і чим вони відрізняються. Їх цікавлять найменші подробиці,
що стосуються їх біологічної сім’ї, в тому числі зовнішність і
національність їх справжніх батьків.
Батькам можна порекомендувати поговорити з підлітками про
прийомне виховання у абстрактному ключі, обговорюючи гіпотетичну
ситуацію або героя фільму чи книги. Або, швидше за все, діти більш
успішно обговорять цю проблему з прийомними дітьми з інших сімей у
групі взаємопідтримки.
Є суттєва різниця в тому, як підлітки сприймають себе, коли в них
є інформація про біологічні сім’ї – етнічне походження, здібності, освіту,
або навіть вигляд власних батьків. Знання про те, чому їх віддали до
прийомної сім’ї, допомагає виробити правильну самооцінку.
Діти дуже рано починають розуміти речі і теми, про які їх
батькам говорити неприємно та яких вони уникають.
Збереження таємниць коштує багатьох енергетичних затрат.
Коли проблеми прийомної сім’ї обговорюються вільно, в сім’ї
набагато менше бар’єрів.
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Як уникнути негативних змін у стосунках з рідною дитиною у
зв’язку з появою прийомної
Питання підготовки рідних дітей до приходу в сім’ю прийомної
дитини хвилює всіх прийомних батьків. Для потенційних прийомних
батьків можна дати кілька порад з підготовки рідної дитини до
приходу в сім’ю прийомної:
1. Рішення про прийняття до складу сім’ї прийомної дитини необхідно
приймати всією сім’єю, і голос рідної дитини має неабияке значення.
Почати необхідно з відвертої розмови з дитиною, пояснивши їй
причини, з яких ви хочете взяти до себе осиротілого малюка. Потім
можна з’їздити з сином чи донькою до інтернату, подивитися, як
живуть там діти, принести разом до дитячого закладу речі, книги,
іграшки. Відвідування інтернату може мати для дитини ряд
позитивних наслідків, серед яких можна виділити наступні:
Розвиток почуття милосердя і співпереживання – якостей,
необхідних для становлення людини.
Порівняння власного життя та життя дітей, позбавлених
батьківського піклування. Дитина починає розуміти, що вона
щаслива з того, що в неї є сім’я і дім, вчиться цінувати те, що має,
і з більшою повагою ставитися до своїх рідних.
Підвищення власної самооцінки через розуміння того, що ти
робиш добру справу, даруючи комусь подарунки.
Формування реальної картини світу, в якій, крім щастя, є ще біль,
зрада і несправедливість.
Після відвідування інтернату, спитайте у дитини, чи хоче вона
допомогти хоча б одній дитині, дати їй справжню сім’ю, дім, іграшки?
Швидше за все, дитина відповість: „Так”.
2. Батькам необхідно відверто розказати своїй дитині про ті позитивні
та негативні зміни, які можуть бути пов’язані з приходом в сім’ю
прийомної дитини.
Серед позитивних змін можуть бути названі наступні:
У нього з’явиться товариш для ігор;
Вони будуть любити один одного;
Вони будуть допомагати один одному.
Серед неприємних моментів можна обговорити з дитиною
наступні:
Дитина може хворіти, і батькам необхідно буде більше уваги їй
приділяти;
Дитина може погано себе поводити, вередувати, ламати іграшки,
речі.
Але обов’язково необхідно завірити дитину, що усі ці проблеми ви
всі разом неодмінно подолаєте, і будете жити щасливо.
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3. Ви можете подивитися разом із дитиною фільми, де показане
життя дітей-сиріт - „Діти на іншому березі” (відеоенциклопедія для
народної освіти Росії), „Маленька принцеса” Альфонса Куарона,
„Крихітка Стюарт” Роба Мінкоффа, з дошкільнятами рекомендується
подивитись мультфільм „Мамонтеня”. Разом з дитиною можна почитати
казки, в яких розкривається ця тема: „Діти підземелля” В.Короленка,
„Попелюшка” Ш.Перро, „Бронзовий кабан” Г.Х.Андерсена, „Кицькин
дім” С.Маршака та ін. Бажано обговорити з дитиною зміст
літературного твору або фільму.
4. Якщо ви знайомі із сім’ями, де виховуються прийомні діти,
бажано відвідувати їх разом із своїми дітьми. Подивіться
фотоальбом, зверніть увагу дитини на ті зміни, що відбулися із
прийомною дитиною після приходу в сім’ю, появою батьків та дому.
5. Дітям, особливо підліткового віку, розкажіть про те, що Ніколь
Кідман, Мішель Пфайфер, Шерон Стоун, Каліста Флокхарт, Анджеліна
Джолі виховують прийомних дітей.
6. Ні в якому разі не робіть із дитини няньку, не дорікайте, що
вона мало часу приділяє прийомній дитині. У вашої дитини
можуть знайтися і інші, теж важливі справи. Підтримайте і зрозумійте
її. Виховання прийомної дитини – це ваше завдання, і саме ви
повністю несете за нього відповідальність.
7. Приймаючи рішення про те, чи варто брати в сім’ю прийомну
дитину, зважте, наскільки благополучними є ваші стосунки із рідною
дитиною. Швидше за все, поява нової дитини не вирішить, а тільки
більше загострить ті конфлікти, що існують у сім’ї. Необхідно спочатку
спробувати допомогти собі і своїй дитині виправити помилки, що були
допущені раніш у вихованні, а не експериментувати, взявши сироту із
дитячого закладу. Пам’ятайте, що помилки виховання, які виявляються
з рідними дітьми, можуть повторитися і з прийомними.
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Генограма як інструмент розуміння сімейних стосунків
Згадайте сім’ї, в яких ви виховувалися. Які сподівання своїх
батьків Ви втілили в своєму житті? Чи є у вас рідні та двоюрідні сестри
та брати, чим вони займаються? Яку рідню з материної та батькової
сторони Ви можете пригадати? Хто були Ваші дідусі та бабусі, чому
вони Вас навчили? Можливо, Ви пам’ятаєте своїх прабабусь та
прадідусів, як їх звали, чим вони займались?
Для того, щоб наочно представити наявні в кожній родині
сімейні стосунки, часто використовується генограма –
схематичне
зображення
цих
стосунків,
яке
допомагає
розвинути наше розуміння сімейних зв’язків та неперервності
сім’ї.
Якщо ми оцінимо значення власних сімейних стосунків, то нам
легше буде зрозуміти їх важливість для дитини. Поглянувши на власні
сім’ї,
і усвідомивши важливість сімейних зв’язків та
неперервності, ми зможемо:
a) краще зрозуміти вплив нашої сім’ї на нашу індивідуальність, і таким
чином краще усвідомити важливість ролі, яку у житті дитини відіграє її
рідна сім’я;
b) краще зрозуміти, як наш сімейний досвід формує наші здатності у
п’яти видах компетентності, необхідних для прийомного батьківства.
Позначки, які використовуються в генограмі
Жінки в генограмі зображаються кружечками, а чоловіки
квадратиками.
Лінія, що їх з’єднує показує, що вони одружені.
Дитину малюють на лінії, що йде прямо вниз від батьків.
На верхньому рядку малюють своїх батьків та батьків свого
чоловіка (дружини). Якщо хтось з батьків вже помер необхідно
поставити на їх позначці хрест і дату смерті.
Громадянський шлюб – пунктирною лінією.
Розлучення – дві скошені лінії, які перекреслюють лінію шлюбу.
Проживання окремо – одна скошена лінія, яка перекреслює
родинні зв’язки.
Символ, який позначає прийомну дитину, підписується датою
народження та датою прийняття дитини в сім’ю.
На генограмі можна відобразити ступінь тісних стосунків у
сім’ї – слабкі зв’язки позначати додатково крупним пунктиром,
тісні стосунки – додатковою лінією.
Завдання:
- Прочитайте та проаналізуйте історії та генограми Андрійка та
Богданки.
136

Інформація про родини Андрійка та Богданки
Родина Андрійка
Андрійко має мати і батька. Вони одружені, більше дітей у них немає.
Андрійко має бабусю і дідуся з боку матері ,вони одружені і прив’язані
до сім’ї. Дідусь Андрійка з боку батька помер у 1989 році. Мати батька
Андрійка ще жива і підтримує зв’язки з сім’єю.
Обидва батьки Андрійка мають братів та сестер, які також спілкуються
з сім’єю Андрійка.

Андрійко
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Родина Богданки
Батько і мати Богданки не одружені. Батько має зв’язків з сім’єю
Мати Богданки має хлопця, який приєднаний до сім’ї, але офіційно він
не одружений з матір’ю Богданки.
Мати Богданки має батьків, вони були одружені. Крім матері Богданки у
них було ще двоє дітей.. Потім вони розвелись. Відомо, що бабуся та дідусь
Богданки були алкоголіками, і дідусь жорстоко поводився з дружиною та
дітьми.
Матір Богданки не спілкується зі своїми батьками та іншими родичами,
вона „відрізана” від своєї сім’ї та не отримує від них підтримки.

Богданка
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Життєва історія дітей-вихованців дитячого будинку сімейного
типу
Прийомні діти завжди хочуть знати хоч що-небудь про свою
рідню, навіть якщо вони її ніколи не бачили.
Віра та Іванко (тут і далі в тексті імена дітей змінені) прийшли в
нашу сім’ю одночасно у віці 7 та 5 років. Про своїх батьків вони нічого
не знали. Віра не задавала таких питань, а Іванко вважав, що він
народився у нашій сім’ї. Ми теж намагалися обходити такі розмови. Але
шило в мішку надовго не заховаєш. Обов’язково знайдеться хтось,
якась „добра людина”, що порушить це питання.
Так і відбулось з нашими дітьми через декілька років.
У школі старші діти Віра та Іванко навчалися разом із нашими
рідними дітьми (Віра з Оксаною, Іванко з Оленою) і в шкільній
документації зазначалися під нашим прізвищем. Яка перевірка
проходила в школі, зараз вже не настільки важливо. До директорського
кабінету запросили Віру та Оксану і запитали, хто саме з них є рідною,
а хто ні. Діти повернулися зі школи із сльозами на очах. Віра нічого не
говорила, а тільки плакала. З великими труднощами дізналися про
причини такої поведінки від Оксани.
Ось тут і встало ребром питання, на яке необхідна термінова і
чесна відповідь. Як змогли, максимально м’яко розповіли Вірі про це у
присутності Оксани, бо дівчата були дуже близькі та дружні. (До речі,
такі ж стосунки склалися і між Іванком та Оленкою). Іванко ж по своїй
хлоп’ячій допитливості та умінню сувати свого носа у всі справи,
підслухав нашу розмову, зібрав коло себе всіх інших дітей та повідомив
„страшну таємницю”: уявляєте собі, а Віра в нас нерідна.
Прийшлося розмовляти з усіма для того, щоб уникнути більш
тяжких наслідків. Добре, що всі інші були маленькими, тому їм
розповіли таку історію: є дві тьоті. Одна, яка народила і дала життя, а
друга, яка їх любить і стала мамою.
Все йшло рівно та відносно гладко, але бажання подивитися на
свою кровну рідню з часом, коли діти стали дорослішими, все одно
взяло гору приблизно через 10 років. І ми пообіцяли дітям, що знайдемо
їх батьків.
Обіцянка перед Вірою так і залишилася невиконаною. Справа в
тому, що до її особової справи було вкладено інформацію про рідну
родину зовсім іншої дитини, з якою вони виховувалися у одній групі
дитячого будинку. І тільки у 2004 році ми дізнались, що Вірина мама
померла ще у 1992 році, жила у нашому місті, і навіть у нашому районі.
Проте зараз знайшлись її рідні брат і сестра, з якими вона підтримує
стосунки. Після зустрічі з іншими представниками своєї кровної сім'ї
(дядею та бабусею) Віра сказала, що шукати батька вона не хоче.
Іванкову маму ми знайшли теж через 14 років. У нього також, як
виявилося, були рідні брат та сестра. Усі ми надзвичайно хвилювалися,
коли їхали на зустріч із родичами. Зустріч пройшла тепло. Деякий час
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підтримувались стосунки. Але пройшов час, і Іванко сказав, що, крім
нашої сім’ї, у нього іншої немає, і тільки ми є його мамою та татом.
Відносини в сім’ї між рідними та прийомними дітьми нічим не
відрізняються від звичайної сім’ї. Буває все: і радість, і спільні ігри, і
навчання, взаємодопомога, і образи, і непорозуміння. Можна сказати,
живемо, як усі.
На самому початку, коли ми вирішили стати великою родиною, то
спитали у рідних дітей, чи хочуть вони, щоб у них були ще братики і
сестрички? Відповідь була позитивною.
Коли стало питання при прихід у сім’ю ще одного маленького чуда
– Ірочки, ми вирішили спитати думку вже дорослих дітей: Оксані та
Вірі було по 21 року, Іванку та Оленці по 19 років. Рідні діти, Оксанка
та Оленка, сказали, що підтримують наше рішення, хоча зазначили, що
нам буде складно. Віра ж, подумавши, відповіла питанням на питання:
„Невже вам нас мало?” Іванко в цей час навчався у іншому місті, а коли
приїхав, у нас уже було поповнення. Він не задавав ніяких запитань, а
просто взяв Ірочку на руки, пригорнув до себе та поцілував.
Від Іри ми дізнались, що у неї є ще два братика, їх ми теж
відшукали, хоча і знаходилися вони в різних місцях. Наші дорослі діти
сказали: „Що ж зробиш, вони ж рідні”. Через півроку після Іринки в
нашій сім’ї з'явився Валера, а зараз вирішується питання із їх старшим
братом Денисом.
Ось таке у нас щасливе життя….
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Відеоматеріали: прийомні діти та діти без батьків
У цей список увійшли фільми, які так чи інакше торкаються
проблеми покинутих дітей, їхнього прийомного виховання.
ФІЛЬМИ РОСІЙСЬКІ і ФІЛЬМИ СРСР (до 1992р.)
1. "Син полку"
1946р. Союздитфільм. За однойменною повістю В. Катаєва. Фільм для
дітей.
Радянські розвідники після чергового бою приводять у полк хлопчика.
Звикнувши до хлопця, командир батареї вирішує усиновити його,
однак в одному з боїв гине, - і тоді полк бере на себе турботу про
сироту.
2. "Моя дочка"
1956р. Одеська кіностудія. Ч/Б 89 хв. За сценарієм Петра
Тодоровського.
Колись Мирський покинув приморське місто, залишивши дружину
Наталю з малолітньою дочкою Світланою. Наталя вийшла заміж за
прокурора Качана - і дівчинка в його обличчі знайшла чуйного батька.
Родина жила щасливо. Коли дочка виросла, Мирський повернувся в
місто і, улаштувавшись у балетну школу, де вчилася Світлана, дуже
швидко домігся її поваги і любові, а на наступному суді - потрібного
слова в рішенні питання про його права на батьківство. Однак
незабаром рідний батько переконався в тому, що йому нічого дати
дочці, - і дозволив їй повернутися в родину Качана.
3. "Педагогічна поема"
1955р. Київська кіностудія. Ч/Б 111 хв. За однойменним романом А.С.
Макаренка.
4. "Прапори на вежах"
1958р. Кіностудія ім. М. Горького. Ч/Б 97 хв. За мотивами однойменної
повісті А.С. Макаренка.
Герої фільму - вихованці дитячої комуни ім. Ф. Дзержинського (19271935, пригород Харкова), у якій працювала група викладачів під
керівництвом педагога і письменника Антона Семеновича Макаренка
(1888-1939).
5. "Два Федори"
1958р. Одеська кіностудія. Ч/Б 86 хв. За сценарієм Валерія Савченка.
Закінчилася Вітчизняна війна. Повертаючись додому, Федір великий
зустрічає хлопчиська-безпритульника Федора малого. Вони вирішують
жити разом. Однак зустріч Федора великого з дівчиною вносить
занепокоєння в життя Федора малого.
6. "Чужі діти"
1958р. Грузін-фільм. Ч/Б 77 хв. За нарисом Н. Александрової.
Студентка Нато познайомилася на вулиці з двома дітьми і стала їм
рідною. Дато - батько дітей, що поховав дружину, - недавно розстався
зі своєї улюбленою Тео, яка не зуміла знайти контакту з дітьми. Ставши
дружиною Дато, Нато усерйоз узялася за виховання хлопців і навіть
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залишила навчання. Але сімейне благополуччя розпалося: Дато,
зустрівши Тео, пішов з будинку, залишивши молоду дружину зі своїми
дітьми.
7. "Доля людини"
1959р. Мосфильм. Ч/Б 97 хв. За однойменною розповіддю М.
Шолохова.
Про долю російського солдата Андрія Соколова, що пройшов через
горно війни і пекло концтаборів, та безпритульної дитини, яку він взяв
до своєї родини.
8. "Рідна домівка"
1959р. Кіностудія ім. М. Горького. Ч/Б 94 хв.
Прийомна дочка доктора Скворцова, довідавшись, що її мати жива,
поїхала до неї в село на канікули. Жінка не знала, як наблизити до себе
дочку. Зустрічі в колгоспі з цікавими людьми змусили Таню багато про
що подумати і багато чого пережити.
9. "Серьожа"
1960р. Мосфильм. Ч/Б 80 хв.
Мама п'ятилітнього Сережи вийшла заміж - і тепер у нього з'явився
новий папа і кращий друг Коростелев, що допомагає йому вирішувати
маленькі, але дуже важливі проблеми.
10. "Євдокія"
1961р.
Кіностудія
ім.
М.
Горького.
Ч/Б
108
хв.
Історія простої росіянки жінки, яка відмовилася від особистого щастя,
щоб виростити і виховати п'ятьох прийомних дітей.
11. "Коли дерева були великими"
1961р. Кіностудія ім. М. Горького. Ч/Б 97 хв.
Історія про долю однієї нещасливої людини і дівчини-сироти. Зустріч
цих двох людей цілком змінює їхнє життя.
12. "Серед добрих людей"
1962р. Київська кіностудія. Ч/Б 78 хв.
У перші дні війни мати втратила маленьку дочку. Її знайшла
Михайлина і взяла до себе, не сумніваючись у тім, що вона зможе стати
їй справжньою матір'ю. Усі наступні роки вона жила заради дівчинки.
Але йшов час, справжня мати продовжувала шукати свою дитину...
13. "Рідна кров"
1963р. Ленфильм. Ч/Б 83 хв.
Сержант-танкіст Федотов на шляху з госпіталю додому познайомився з
молодою дівчиною Сонею, матір'ю трьох дітей. Після демобілізації
повернувся до неї. Щастя їх було недовгим. Соня занедужала і вмерла.
Незабаром за дітьми приїхав її чоловік, але поїхав з батьком тільки
молодший...
14. "Мати й мачуха"
1964р. Ленфильм. Ч/Б 82 хв.
За сценарієм Георгія Радова.
Про людей колгоспного села середини 60-х. У центрі сюжету - історія
Катерини (її чудово грає Ніна Ургант), що у пошуках легкого життя
відмовляється від дочки, віддавши її на виховання в дитячий будинок.
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Але будучи по природі людиною доброю, Катерина повертається в рідне
село і з'являється в будинку, де виросла її дочка...
15. "Діти Дон Кіхота"
1965 р. Мосфильм. Ч/Б 78 хв. Сценарій Ніни Фоміної.
Про акушера роддома, який усиновляв дітей, від яких відмовилися, та
виховав 4-х синів.
16. "Республіка ШКИД" 1966р. Мосфильм. Ч/Б 103 хв
17. 1920 рік, початок боротьби з безпритульністю. Розповідь про
становлення спецшколи для безпритульних і малолітніх злочинців,
пошук взаєморозуміння, становленні колективу і самоврядування.
17. "Золотий Годинник" Двадцяті роки. Безпритульник украв золотий
годинник, але незабаром потрапив у дитячий будинок. У новому
колективі йому було настільки добре, що юний злодій задумався: а чи
правильно він зробив, зробивши крадіжку, і чи не повернути коштовну
річ хазяїну?
18. "Учора, сьогодні і завжди" 1971р. ДО/ст ім. М. Горького. 88 хв.
19. Тридцяті роки. Трагічна випадковість обірвала життя трирічного
сина Карабанових. Після нещасного випадку Семен Панасович і
Галина Костянтинівна приходять працювати в дитячий будинок
українського села Черешенки. Тут зібралися хлопці із різних міст. Їм,
які ніколи не знали своїх батьків, і присвятить усі свої роки
подружня пара.
19. "Мачуха" 1973р. Мосфільм. 83 хв. У родину Павла Олеванцева
зненацька приходить звістка, що осиротіла його дочка від іншої жінки.
Про існування дівчинки Павло не знав, не могла про це знати і його
дружину…Непросто зважитися прийняти дитину у свій будинок. Але
набагато складніше виявиться прив’язати дівчинку до себе, повернути
їй радість дитинства і віру в те, що вона не самотня.
20. "Дивні дорослі" 1974р. Ленфильм. 78 хв. Літня бездітна пара
усиновила дівчинку з дитячого будинку. Про те, як непросто
складаються їхні відносини, як важко знаходити взаєморозуміння і
дорослим, і дитині, розповідає фільм.
21. "Шукаю мою долю" 1974р. Мосфильм. 101 хв. Рано залишившись
без батьків і потрапивши під опіку священика, Сашко і сам прилучився
до релігії. А через кілька років батько Олександр після зустрічі з
талановитим педагогом впав у стан важкої щиросердечної кризи. Але
вийшовши з нього, герой знайшов у собі сили змінити своє життя…
22. "Подранки" Зібрані після війни безпритульні діти виявляються в
дитячому будинку. Вихователі - не професіонали, різні за долями,
намагаються відігріти їхні серця, знайти підхід до поранених душ
дітей. Про життя, любов і ненависть оповідає цей фільм.
23. "Зрадниця" 1977р. Кіностудія ім. М. Горького. 85 хв.
Діти інтернату дуже полюбили свою виховательку, що змогла стати
самою близькою людиною кожному. Але пройшов слух, що вона їде до
людини, що любить і чекає її. Інтрига фільму розвивається протягом
двох днів: з моменту звістки до від'їзду виховательки. Це дитяче кіно,
хоча і з дорослою проблематикою. У свій час "Зрадницю" намагалися
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заборонити, потім, навпаки, підняли на щит. Банальна історія:
хлопчик, у якого немає матері, закохується у свою вчительку, скоріше
як у матір, але і як у жінку.
24. "Чорна береза" 1977р. Беларусьфильм. 143 хв
Лейтенант Андрій Хмара після контузії в боях під Мінськом був
доставлений у партизанський табір. Там лікар зробила йому операцію,
а в серпні 1941 року за допомогу радянському воїну її розстріляли,
залишивши сина сиротою. Потім були довгі важкі роки війни і
повернення Андрія додому. Він відновлював свій завод з руїн, женився
й усиновив сина жінки, яка врятувала йому життя...
25. "Расмус-бродяга" Про пригоди і мандрівки хлопчика Расмуса,
який виріс у притулку та мріяв мати свою родину, свій будинок. Він,
зрештою, знайшов собі люблячий будинок і батьків.
26. "Той, хто йде слідом"
1984р. Мосфільм. 92 хв.
Утративши батьків на війні, хлопчик потрапив у дитячий будинок,
звідкіля втік і отримав притулок у сільського вчителя. Йдучи по стопах
свого вихователя, Валя чи Кандауров закінчив педінститут і став
працювати в сільській школі. А потім до Валі приїхала дівчина з міста,
де він навчався, і покликала за собою. Але ні кар'єра, ні радості
впорядкованого життя не принесли герою задоволення і він повернувся
на батьківщину...
27. "Без родини" 1984р. Ленфільм. 163 хв. Знайдений у Парижі
хлопчик виховувався в родині селянина, який пішов на заробітки в
столицю, але нещастя в родині змушує віддати прийомних батьків
дитину в притулок. Відданий на навчання ремеслу він стає бродячим
актором. Опановуючи ремесло, він бродить по Франції і випадково
дізнається про свою історію, знаходить рідну матір і брата. Родини
поєднуються.
28. "Дівчинка з міста" 1984р. Свердловская кіностудія. 76 хв.
Дорогою на Урал, куди евакуювали дівчинку, що залишилася сиротою,
трапилося так, що вона відстала від поїзду. Вночі в стозі сіна дівчинку
знайшла жителька ближнього села Дар’я, що і привела її до себе додому.
Незважаючи на те, що своїх було четверо, жінка залишила дівчинку в
себе...
29. "Петроградські гавроши" 1987р. Ленфільм. 95 хв. Хроніка
жовтневих днів 1917 року, що стали вирішальними для хлопців із
сирітського притулку, які прийняли участь у революційних подіях
Петрограда.
30. "Украдене побачення" 1989р. Таллинфільм. 103 хв. Валентина
Саар, випускниця дитбудинку, родила дитини і, щоб забезпечити сину
благополучне життя, один раз зважилася на грабіж. Її судили і
присудили до восьми років. Сподіваючись на те, що хоч дитині повезе в
цьому нікчемному житті, воно відмовилася від сина. Хлопчика
усиновила благополучна родина - і була вдячна долі. Вийшовши з
в’язниці, Валентина вирішила повернути собі сина. Героїня знову пішла
на шантаж і злодійство. Коли довгоочікуване побачення відбулося,
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Валентина вирішила не ламати дитині життя - і відмовилася від свого
рішення.
31. "Казенний будинок" 1989р. Кіностудія Третій Рим. 93 хв. У
дитячому будинку НП четверо підлітків не ночували в будинку, а один
не повернувся зовсім. Директор дитячого будинку марно намагається
з'ясувати в хлопців, що трапилося з їхнім другом. Довідавшись, що
хлопець вмер у підвалі, нанюхавшись якихось хімікатів, керівництво
вирішує зам'яти цю справу...
32. "Сер" 1989 рік. Мосфільм. 73 хв. "СЕР" (Воля - це рай). Сашко
Григор'єв двічі робить втечу зі спецінтернату. Він готовий платити
будь-як ціну, тільки б знайти бажану волю, що, як він думає, і є щастя.
Під час втечі він довідується адресу батька, який сидить у в’язниці за
розбій, і їде до нього.
33. "Розп'яті" Про драматичну долю великої родини Ганни Житухи.
Після арешту чоловіка ("ворога народу" 1938 року), вона повернулася з
дітьми в рідне село. Думала - жити буде легше. Але через якийсь час її
заарештували, дітей розвезли по різних притулках, залишивши в селі
тільки старшого...
34. "На тебе уповаю" Героїня фільму кинула свою новонароджену
дитину. Каяття совісті не дають їй спокою. Після спроби самогубства
молода жінка потрапляє в психіатричну лікарню. Потім приходить у
церкву, працює в ній на поденних роботах і за порадою священика
влаштовується на роботу в дитячий будинок...
35. "Діти на іншому березі" 1996р. Студія Про. Публіцистичний
фільм. 46 хв. Режисер Леонід Фішель. Публіцистичний фільм.
Міжнародне усиновлення. Про долі дітей-інвалідів усиновлених з Росії в
США. Очікується продовження "10 років після".
36. "Спартак і Калашніков" 2002 рік. Студія "Коло". 100 хв. Про
безпритульника, що втік з дитячого будинку, щоб не розставатися зі
своїм другом - щеням Спартаком. Подорожуючи по країні, проходячи
іспити і потрапляючи в пригоди, двоє друзів шукають сенс життя.
37. "Мужики" 1981р. Мосфільм 84 хв. Довідавшись про те, що вмерла
його колишня наречена, шахтар Павло Зубов приїжджає в рідне село. У
нього на руках виявляються дітей, що залишилися сиротами (троє).
Старша дочка - його, Павла. Усвідомлення відповідальності перед нею
приводить Павла до мужнього рішення: він стає батьком усім трьом
дітям.
38. "Господарка дитячого будинку" Н. Гундарева.
ЗАКОРДОННІ ФІЛЬМИ, у тому числі країн СНД випущених пізніше
1992р.
1. "Добрий ранок" 1995р. Україна Кіностудія КГИТИ. 20 хв. Розповідь
про бездітну родину, яка намагається усиновити дитини.
2. "Літургія" 1996р. Вірменія. Кіностудія: А-АРТ, ТВ ШИРАК 50 хв.
Дитбудинок. Притулок. Шлях людей, що народилися хворими. Що може
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утішити їх? Фільм присвячується тим, хто усередині великого світу
створив свій малий світ.
3. "Матильда" 1996р. США TriStar Pictures.. Для дітей. 98 хв Батькам
Матильди не цікаві ні те, як живе їхня дочка, ні її вражаючі здібності.
Усе, чого хочуть її батьки, - це позбутися від її і вона попадає в
інтернат. Там Матильда дає волю своїм вражаючим талантам. В кінці її
удочеряє вчителька школи.
4. "Кучерик С’ю" 1991р. США. Warner Bros. 105 хв. Чикагський
бурлака Білл Дансер подорожує по життю з крихіткою С’ю, якій він
замінив батьків. За допомогою нехитрого шахрайства ця пара з
нічліжки попадає в багатий будинок до самотньої молодої дами. Історія
виникнення прихильності і любові.
5. "Еліза" 1994р. Франція. Gaumont BVI. 115 хв.Елізі було 3 роки, коли
їх кинув батько. Матері не було на що жити і вона покінчила із собою,
дід і бабка живуть у своєму тихому світі і нічого не хочуть знати. Вона
виросла в притулку і відправилася на пошуки батька. “Клянуся тобі,
мама, що знайду цього сучого сина, і буду убивати його повільно", але
доля розпорядилася інакше.
6. "Маленька принцеса" 1995р. США Warner Bros. Мрійниця Сара
попадає в елітну школу-інтернат, коли її батько іде воювати. Звістка
про загибель батька ірирікають Сару на роль служниці, залишеної з
милості.
7. "Джейн Ейр" 1996р. Англія. Rochester Films. 109 хв. Залишена на
виховання тітки Джейн не зустрічає любові і розуміння в будинку. Її
відправляють у школу для сиріт. Проживши в ній 8 років, 6 - ученицею
і 2 - учителькою, вона відправляється у світ у пошуках покликання і
любові.
8. "Важка дитина" 1990. США. Universal Pictures (оригінальна назва "Problem child").
9. "Моя подруга Макс" 1995. Франція. Історія Марії Олексанріни
Брабан, яку друзі називають просто Макс. Завдяки Катерині, Макс
насмілюється зробити самий важливий крок у своєму житті: знайти
дитину, яку вона віддала на усиновлення, будучи ще підлітком.
10. "Стюарт Літтл" 1999. США. ColumbiaTristar 85 хв. Сімейство Літтл
зважується збільшити свою кількість на прохання свого єдиного сина
Джона. Вони приходять у дитячий будинок і зненацька вибирають
самого маленького - мишеняту Стюарта. Забавні пригоди поєднуються
в цьому фільмі з турботами і проблемами відносин. Сімейний фільм,
буде корисно подивитися кровним дітям.
11. "Енні" 1999. США. Chris MontainProd. 89 хв. 11-річна сирота Енні
живе в притулку і мріє втекти звідси та знайти батьків, але всі спроби
Енні провалюються. Фортуна - у вигляді запрошення провести Різдво в
будинку мільйонера-філантропа Уорбака. Відважна і добра Енні
зачаровує Уорбака, і той готовий удочерити її, але вона не втрачає надії
відшукати батьків, тоді розчулений багатій призначає винагороду тому,
хто знайде батьків Енні. Однак на оголошення першою справою
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відгукнуться шахраї! Сімейний фільм, буде корисно подивитися
прийомним дітям.
12. "Історія Ентоні Фішера" 2002. США. FOX Searchlight Pictures 113
хв. Автобіографічна драма. Молодий моряк Ентоні приходить до
психоаналітика для одержання допуску на подальше перебування у
флоті після сварки і бійки з товаришами по службі. Терапія
виявляється успішною і з'ясовується, що проблеми виникли через те,
що після смерті батька від нього відмовилася мати, яку він зважується
знайти.
13. "Обмануті чекання" Larry Thompson Entertaitment INC - йшов по
ТВЦ на Україні як Продані діти.
МУЛЬТФІЛЬМИ
1. "Ліло і Стіч" 2002р. США Disney Pict. мальований 97 хв. Спеціально
орієнтований на прийомні родини фільм. Рятуючись втечею, на Землю
попадає маленька, штучно створена злісна істота Стіч, покликана
руйнувати. Але з волі випадку попадає як домашній вихованець до
опікуваної дівчинки по імені Ліло. Вирваний зі звичного середовища,
Стіч розуміє, що їй самотньо і вона тягнеться до родини, чому і стає
зовсім іншим та рятує Ліло. Основний рефрен фільму - "родина ніколи
не кине і не зрадить".
2. "Сиротка Енні" 1997р. США. Pelican Ent. мальований 35 хв. У
будинку одного із самих багатих людей - Олівера Уорбакса
управляючий дав притулок сиротці Енні та її собакові, але довідавшись
про це, Уорбакс виганяє їхній прямо в ніч. Цим він розсердив привида
замку, який бере його із собою в подорож і показує, яке чудесне
майбутнє може бути в Енні…якщо тільки Уорбакс зуміє знайти і
повернути її, поки не пізно…
3. "Вовк і теля" 1984р. Росія "Союзмультфильм" ляльковий 10 хв.
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Тема: Планування стабільності життя дитини
та сім’ї
Планування стабільності
Потрапляючи у прийомну сім’ю, дитина вже має свій власний
унікальний досвід життя, уявлення про оточуючий світ та людей, які в
ньому живуть. Тому як для дитини, так і для батьків поява
нового члена сім’ї буде пов’язана із змінами. Адаптація до таких
змін пройде набагато легше, коли вони будуть передбачуваними,
тобто запланованими.
Всі зміни, що відбуваються в сім’ї, де з’являється прийомна
дитина, можуть бути пов’язані із минулим досвідом та стосунками, які
будуть складатися між прийомною дитиною та іншими членами
родини. Тому прийомним батькам необхідне розуміння того, що дитина
вже пережила певні значні втрати у своєму житті, і їх завдання –
допомогти дитині у подоланні втрати.
Для
того,
щоб
будувати
ефективні
взаємостосунки
у
новоствореній сім’ї, батькам необхідно максимально володіти
інформацією про специфіку розвитку дитини певного віку та ризики
відставання для того, щоб сприяти розвитку різних сфер особистості
дитини.
Значну роль у розвиткові дитини відіграє і почуття прив’язаності,
що може бути пов’язана із минулим життєвим досвідом дитини та її
новими
взаємостосунками
у
прийомній
сім’ї.
Формування
прив’язаностей напряму пов’язується із задоволенням потреб, тому
прийомним батькам необхідно знати, які саме потреби виникають у
дітей різного віку і за допомогою яких засобів ці потреби можна
задовольнити, тим самим сприяючи розвиткові.
Передача дитини у сім’ю передбачає, що саме там буде
організовано
ефективний
виховний
процес,
який
сприяє
максимальному розвиткові дитини. Тому для батьків є важливим
розуміння різних поведінкових моделей батьків в умовах сімейного
виховання та методів виховного впливу на дитину, в тому числі і такої
форми покарання, як шльопання. Складність побудови виховного
процесу ще й у тому, що при всьому багатстві інформації неможливо
дати єдино вірної поради щодо виховання дитини, тому і система
виховання у кожній родині повинна розглядатись як унікальна.
Специфіка виховання прийомної дитини полягає в тому, що
завжди необхідно враховувати попередній досвід дитини у різних
сферах життєдіяльності, в тому числі і її зв’язки із
попередньою родиною. Підтримка існуючих та поява нових
сімейних зв’язків – необхідний елемент успіху виховання.
Врахування усіх складових: втрат дитини, специфіки розвитку та
формування прив’язаностей, виховання та підсилення сімейних
зв’язків дають можливість говорити про формування стабільності як
необхідної складової життєвого успіху кожної людини.
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Поняття „стабільність” та її види
На попередніх сесіях ми з’ясували, що дитина, яку ви берете до
своєї сім’ї, зазнала досвід втрат, що відображаються на її розвитку.
Незадоволення певних потреб не дозволило забезпечити повноцінний
розвиток дитини, сформувати у дитини почуття прив’язаності.
Завдання прийомних батьків – виховувати дитину таким чином та
створювати такі сімейні стосунки, щоб забезпечити повноцінний
розвиток особистості. Цей шлях – шлях до стабільності дитини та
стабільності сім’ї.
Стабільність включає:
впевненість;
захищеність;
послідовність;
зв’язок минулого з майбутнім;
сприятливі сімейні стосунки.
Стабільність означає наявність:
 Відчуття власного минулого.
 Юридичного і соціального статусу, який пов’язаний з приналежністю
до сім’ї.
 Безпечних та сприятливих стосунків, які будуть підтримуватися
впродовж усього життя.
Для кожної людини відчуття стабільності пов’язане із
відчуттям гармонії на різних рівнях: по-перше, внутрішньому,
коли людина відчуває особистісну збалансованість, врівноваженість та
впевненість у власних силах. По-друге, це стабільність сімейна, яка
характеризується сталістю позитивних взаємостосунків між членами
родини та родинними зв’язками, що передаються від покоління до
покоління. По-третє, стабільність соціальна, характерною рисою
якої є відсутність будь-яких катаклізмів, пов’язаних із оточуючим
середовищем: природнім або суспільним. Стабільність кожної людини в
даному випадку означає гармонійне поєднання взаємостосунків
людини у таких сферах: „моє внутрішнє Я”, „я та інші члени моєї
родини”, „я та соціум”. Тільки в цьому випадку можна говорити про
внутрішню стабільність людини.
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Зв’язок між
минулим та
майбутнім

внутр
ішня
сімей
на
соціа
льна

Взаємостосунки

Стан здоров’я

Матеріальне
забезпечення

Традиції і звички

Крім того, на формування стану загальної стабільності
суттєво впливають п’ять факторів, що є спільними для
внутрішньої, сімейної та соціальної стабільності. Це такі
фактори, як стан здоров’я, матеріальне забезпечення, традиції і звички,
взаємостосунки та зв’язок між минулим та майбутнім.
Основні складові внутрішньої, сімейної та соціальної
стабільності:
Стан здоров’я на внутрішньому рівні означає збалансованість
фізичного та психічного здоров’я людини, на сімейному –
відсутність порушень стану здоров’я членів сім’ї, на соціальному
– відсутність суттєвих змін та справедливість суспільного устрою,
а також природних та техногенних катастроф.
Рівень матеріального забезпечення на внутрішньому рівні
означає забезпеченість людини саме тим, що вона вважає за
необхідне для власного комфортного відчуття, на сімейному –
достатній рівень забезпеченості всіх членів родини та
узгодженість думок всіх членів сім’ї у фінансових та матеріальних
пріоритетах, на рівні соціальному – високий рівень життя всіх
членів соціуму, поліпшення якості життя маргінальних груп
суспільства.
Традиції та звички на внутрішньому рівні пов’язані, як
правило, із дотриманням певного режиму дня, специфікою
поведінки людини у певних буденних та святкових ситуаціях, на
сімейному – із сімейним розпорядком дня, узгодженістю
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взаємодії членів сім’ї впродовж дня, відзначення певних свят,
значущихих для даної сім’ї, традиційність в обрядах та
церемоніях, на соціальному рівні традиції та звички
виявляються у закріпленні певних суспільних норм проведення
робочого та вільного часу.
Взаємостосунки на рівні внутрішньому означають внутрішню
цілісність особистості, на сімейному – сталість, позитивність,
теплоту та емоційність у стосунках між членами родини, на
соціальному – комфортність людини у взаємодії із іншими
членами своєї соціальної групи та інших соціальних груп.
Зв’язок між минулим і майбутнім є фактором, у якому
поєднані чотири попередні фактори, який є найбільш значним
для формування стабільності кожної людини, а особливо дитини,
що втратила свої попередні зв’язки. На внутрішньому рівні це
знання стану здоров’я дитини, максимальна інформація про
перенесені нею хвороби та можливість виправлення у
майбутньому відхилень у стані здоров’я, знання рівня достатку
дитини до того часу, як вона потрапила у прийомну сім’ю,
відсутність різких коливань у рівні матеріального забезпечення в
умовах нової сім’ї, максимальна інформація про позитивні та
негативні емоції, якими супроводжувалися традиції і звички
попереднього життя дитини, повага до її звичок, поява нових
традицій, пов’язаних із прийомною дитиною, повага до
внутрішнього світу дитячої особистості, корекція відхилень. На
сімейному рівні взаємозв’язок між минулим і майбутнім
проявляється через дотримання оптимального рівня здоров’я
членів сім’ї різних поколінь, спільній діяльності, на рівні
матеріального забезпечення – відсутність різких коливань
рівня життя родини протягом тривалого часу, на рівні традицій
і звичок - урівноваженість традицій, що передаються в сім’ї через
покоління, та появи нових традицій, в тому числі тих, що
пов’язані
із
прийомною
дитиною,
стабільність
взаємостосунків на сімейному рівні означає постійність
складу сім’ї, поважне ставлення між членами цієї сім’ї, повага до
представників старшого покоління, збереження світлої пам’яті
про померлих родичів. На рівні суспільному стан здоров’я
особистості пов’язується із станом здоров’я суспільства в цілому,
відсутністю частих та різких соціальних змін, врахуванням
традицій суспільного устрою, характерних для того чи іншого
народу. Матеріальне забезпечення членів суспільства
повинно бути достатнім, і, що особливо важливо, запланованим:
протягом місяця, року, декількох років, всього життя. Традиції і
звички суспільного життя повинні бути гуманними та
сталими, сприяти вираженню найкращих почуттів членів
суспільства. Взаємостосунки у ракурсі збереження зв’язків
між минулим і майбутнім на рівні соціуму характеризуються
взаємною повагою до волевиявлення представників різних
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суспільних груп населення, врахуванням різних точок зору з того
чи іншого питання.
Таким чином, про стабільність людини ми можемо говорити лише
в тому випадку, коли є наявною гармонія між внутрішнім світом
людини, її взаємостосунками з іншими членами своєї родини, членами
соціуму та суспільством в цілому. При цьому необхідною умовою є
збалансованість та позитивність різних факторів формування
стабільності: стану здоров’я, матеріального забезпечення, традицій і
звичок, стосунків та, головне, зв’язку між минулим та майбутнім.
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Фактори, які перешкоджають стабільності
Якщо ми звернемось ще раз до схеми „Види стабільності”,
то можемо відзначити, що основним фактором формування
стабільності є зв’язок між минулим та майбутнім.
У більшості випадків, основною перешкодою у встановленні
зв’язків між минулим та майбутнім є відсутність достатньої
інформації, неповні знання про ситуації, в які дитина
потрапляла протягом свого життя у минулому. Неусвідомлення
ситуації ускладнює процес планування майбутнього, а отже,
перешкоджає формуванню стабільності.
Недостатністю інформації можуть характеризуватися і інші
фактори, що впливають на почуття стабільності особистості: стан
здоров’я, матеріальне забезпечення, традиції і звички, взаємостосунки.
Відповідно, отримання будь-якої додаткової інформації про
минуле дитини може сприяти встановленню зв’язків між
минулим та майбутнім та формуванню стабільності.
Перешкоди формування стабільності можуть виникати на
всіх рівнях: внутрішньому, сімейному та соціальному.
На внутрішньому рівні це пов’язане із порушенням балансу між
фізичним та психічним станом.
Перешкоди стабільності на сімейному рівні означають, як
правило, різкі зміни сімейної ситуації, сприятливої для життя та
розвитку дитини, відсутність взаєморозуміння між членами сім’ї,
перебування дитини в умовах, що можуть наносити шкоду дитині.
На соціальному рівні, або на рівні громади, ризики пов’язані із
недостатнім рівнем освіченості громади щодо проблем прийомного
виховання, осудження членами громади сімей, в яких виховувались
діти до вилучення, суспільними установками, що представляють всіх
вихованців інтернатних закладів як малолітніх злочинців. З іншого
боку, і поведінка дітей-сиріт, особливо тих, що зазнали насильства або
протягом тривалого часу перебували в інтернатних закладах, може
суттєво відрізнятися від загальноприйнятих стандартів поведінки.
Відповідно, реакція членів громади на таку поведінку може бути
агресивною.
Для потенційних прийомних батьків надзвичайно важливо
усвідомлювати всі ризики, з якими вони можуть стикнутися.
Особливо це стосується ризиків у громаді. Жоден прийомний батько чи
мати не мають усіх необхідних навичок та ресурсів, щоб забезпечити
комплексні потреби дітей та сімей, які мають труднощі. Для цього
необхідна консолідація зусиль спеціалістів різних лікувальних, освітніх
та соціальних установ. З цією метою і здійснюється соціальний
супровід прийомної сім’ї. Таким чином, організується командна робота.
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Важливість інформації у процесі планування стабільності
Як потенційні прийомні батьки, ви турбуєтеся про дітей,
розміщення яких у вас буде обговорюватися. Ви знаєте, що ці діти
пережили багато трагедій, втрат та змін. Ви знаєте, що вони більше не
повинні переживати розривів, тому ваше рішення дуже важливе. Ви не
можете сказати: „Ми спробуємо”. Ви повинні бути готовими на певні
жертви, бо, як прийомні батьки, ви матимете обов’язки, які
впливатимуть на життя дитини, виховутимуть їх особистість.
Тепер ви мабуть знаєте, що поява нової дитини точно
вплине на вас, вашу сім’ю, ваших друзів, роботу, прибутки,
роботу. Саме тому вам необхідно отримати достатньо інформації про
майбутню дитину, щоб прийняти усвідомлене рішення та мати енергію
для подолання труднощів, пов’язаних з адаптацією нової дитини. Коли
ви розпитуєте про дитину, ви демонструєте інтерес, обережність та
ґрунтовність стосовно рішення, яке вам слід прийняти і здатність
визначити сильні сторони та потреби вашої сім’ї.
Про що ж зазвичай хочуть дізнатися майбутні батьки про
прийомну дитину, яка буде розміщена у їх сім’ї? Найчастіше це
відповіді на запитання про:
- фізичне та емоційне здоров’я;
- освіту;
- історію жорстокого поводження або занедбання;
- ситуацію з батьками, братами і сестрами;
- юридичний статус.
Всі прийомні батьки хочуть отримати вичерпні відповіді на
власні запитання, але це не завжди можливо та реально. Не
завжди можна отримати всю бажану інформацію тоді, коли ви хочете.
Про дітей, які потребують термінового розміщення під опіку, не часто
наявно багато інформації. Це може бути завданням для прийомних
батьків, які житимуть з дитиною, заповнити прогалини у житті дитини
для команди соціального супроводу.
Ви повинні бути готовими до різних віріантів розв’язку
подій:
- підтримувати стосунки з командою, яка спробує вам надати
максимум інформації та допоможе стати компетентнішим батьком;
- сприймати минуле дитини, як частину сучасності, але не вказівку чи
рецепт для майбутньої поведінки, бо вона буде знаходитися у новій
ситуації і динаміка вашої сім’ї буде відрізнятися від знайомих їй умов
існування;
- бути терплячими до різних проявів поведінки дитини, спираючись на
відому вам інформацію про неї;
- цікавитися її минулим життям, коректно шукаючи відповіді на свої
запитання;
- намагатися безумовно приймати прийомну дитину такою, якою вона
є на сьогоднішній день, та вірити у те, що вона може бути кращою.
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Як організувати першу добу прийомної дитини в домі
1. Бажано бути в перший день перебування дитини в домі разом (з
чоловіком, або дружиною), тоді у дитини буде складатися
уявлення про цілісність вашої сім’ї.
2. Знайомство повинно відбутися на території дитини, краще не в
прихожій, а в ігровій, тобто в місці, де дитина найбільше відчуває
себе на своїй території.
3. Обом батькам не варто одягати яскравого одягу, а жінці не варто
робити яскравого макіяжу, тому що в переважній більшості в
інтернатних закладах персонал ходить у медичних халатах.
4. Не прагніть відразу брати дитину на руки – це може викликати у
неї тривогу. Краще посидіти поряд з нею, пройтися, тримаючись
за руки, притримати рукою, погратися, привернути увагу
доброзичливою мімікою.
5. Якщо дитина ухиляється від ваших рук і намагається відійти у
більш безпечне, на її думку, місце, не перешкоджайте їй.
Спробуйте зацікавити розмовою, мімікою, грою.
6. Не варто високо піднімати дитину маленького віку (до 1,5 – 3
років), як правило, діти лякаються, краще, якщо дорослий
нахилиться або присяде, і буде спілкуватися з дитиною з рівня
колін, так для дитини менш страшно.
7. Не варто сюсюкати при розмові з дитиною, цим ви до неї не
наблизитесь, а спілкування набуде штучності, більш старша
дитина може подумати, що ви її передражнюєте.
8. Можна подарувати дитині м’яку іграшку, ковдру, рубашку,
чашку, щось індивідуальне. Не страшно, що річ може бути не
новою, ще краще, якщо вона буде зроблена вашими руками і буде
нести теплоту ваших рук і дому, а не запах фабрики.
9. Попередньо проконсультуйтеся із медичним персоналом закладу
про специфічні особливості травлення дитини, не варто давати їй
продукти, що можуть викликати розлад шлунку чи діатез.

У рекомендаціях використані Методичні матеріали Школи
прийомних батьків РБФ „Приют детства”
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Літопис мого життя як складова концепції цілісності сім’ї
Під час сесії „Задоволення потреб дитини та формування її
прив’язаності” ми розглянули кілька способів формування прив’язаності
у дитини до прийомних батьків. Одним з таких способів є заповнення
„Літопису мого життя”.
Метою створення такого „Літопису” є допомога дитині,
позбавленої батьківського піклування, згадати і зберегти історію свого
життя. Адже діти, які втрачають родинне коріння, як правило, мають
не одну прогалину, „провал” у своїй біографії. Якщо ж діти не знають,
що з ними відбулося і чому події в їхньому житті розвивалися саме
таким чином, то це несприятливо позначається на формуванні
прив’язаностей, їх ідентичності та на їх майбутньому.
„Літопис мого життя” – це альбом або папки з вкладними
листами для аплікацій, фотографій, малюнків, що відображають життя
дитини до і після того, як вона була розміщена у прийомну сім’ю.
Допомога дітям у досягненні стабільності – це допомога у
створенні зв’язків між минулим, сучасним та майбутнім. Це
називається відчуттям цілісності сім’ї, якої прийомним батькам
необхідно прагнути , як і стабільності. Майже кожна людина може
пригадати про свій сімейний альбом, що починається ще з дитячих
фотографій, свою історію дитинства, історію своїх предків, сімейну
реліквію. Саме з пам’яті про такі речі і складається цілісність нашої
сім’ї, яка допомагає нам зрозуміти не тільки своє минуле, а й сучасне та
майбутнє.
Прийомним дітям може бути важко виявити відчуття
цілісності сім’ї, тому що:
- Іноді дітей переміщають і вони втрачають зв’язки.
- Ніхто не фотографує їх для сімейного альбому.
- Можливо, у дитини є болючий досвід, який вона не хоче згадувати.
- При переїздах діти можуть загубити речі, наприклад фотоальбом,
який надавав їм відчуття історії сім’ї.
До того ж багато дітей думають, що у тому, що з ними
сталося, винні вони самі. Керівники та вихователі дитячих будинків
та притулків, опікуни та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного
типу, прийомні батьки та батьки-усиновителі, а також усі люди, які
оточують, спілкуються або випадково зустрічаються з такими дітьми,
мають для їхнього добра спробувати змінити цю руйнівну парадигму.
Одним з конкретних способів, яким ми можемо допомогти
дитині, є створення „Літопис мого життя”. Інколи діти чинять
опір його складанню. Таку поведінку легко зрозуміти, адже в їхньому
„послужному списку” найчастіше зустрічається чимало поганих вчинків
або подій, про які вони не хотіли б згадувати, тому вони мають усі
підстави вважати історію свого життя як таку, що не заслуговує
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збереження. Саме тому ми переконані, що „Літопис мого життя”
повинен складатися не тільки задля дітей, але й у співавторстві з ними.
1)
2)
3)
4)

Чим же „Літопис мого життя” може допомогти дитині?
Їй буде легше зрозуміти та усвідомити, що з нею трапилося.
Їй буде легше відчувати зв’язок з сім’єю через фотографії.
Заповнення „Літопису мого життя” – чудова нагода поговорити про
минулий досвід.
Після повернення додому або всиновлення, „Літопис мого життя”
допоможе зберегти досвід, отриманий у прийомній сім’ї.

Чим же „Літопис мого життя” може допомогти дитині?
1) Їм буде легше зрозуміти досвід дитини.
2) Цей інструмент допоже би дитині поговорити про свій досвід.
3) „Літопис мого життя” є чудовим інструментом, за допомогою якого
діти та батьки можуть разом вивчити досвід дитини у прийомній сім’ї.
Працюючи над складанням „Літопису мого життя” батьки
повинні дотримуватися певних порад:
Ніколи не примушувати дитину заповнювати „Літопис”.
Зацікавити дитину якоюсь життєвою історією.
Починати працювати з дитиною над тими розділами, які не
викликають сумних спогадів, наприклад, „Моя творчість” тощо.
Запропонувати дитині самостійно вибрати, який розділ
заповнювати.
Спочатку просто поговорити з дитиною, встановити контакт.
Дати зрозуміти дитині, що „Літопис” складається саме для неї.
Вміти запитувати та слухати дитину
Таким чином, можна зробити висновок, що під час роботи над
„Літописом мого життя” прийомні батьки можуть допомогти дитині
звільнитися від відповідальності за все, що відбулося з нею та з її
„біологічною” родиною, вона зможе зрозуміти, що з нею відбулося, а
батьки зможуть зрозуміти поведінку, вчинки дитини. До того ж спільне
заповнення „Літопису” сприяє встановленню позитивних взаємин між
прийомними батьками та дитиною.
Отже,
„Літопис
мого
життя”
є
дуже
важливим
компонентом не тільки у формуванні прив’язаності, але й у
досягненні стабільності дитини через осмислення нею свого
минулого.
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Адаптація прийомної дитини до нової сім’ї
Дітям, які живуть в притулках, чи дитячих будинках, доводиться із
умов, до яких вони звикли, переїжджати в інші. Потрапляючи в нові
умови, дитина та її оточення, будуть відчувати стан, який називають
адаптацією – процес звикання людей один до одного, до умов, які виникли
до обставин.
Адаптація в новій сім’ї процес двосторонній, тому що звикати один
до одного потрібно і дитині, яка опинилася в новій обстановці, і дорослим
– до умов, які виникли.
Психологи виділяють такі періоди звикання прийомної дитини до
нової сім’ї:
1. Період адаптації – триває декілька тижнів - дитина звикає до нового
середовища. Батькам важливо знати, що навіть при великому бажані
дитини потрапити до сім’ї, в цей час вона знаходиться у стресовому
стані і бажано не погіршити цей стан надмірними вимогами до неї. На
цьому етапі треба пізнавати дитину, придивлятися до неї та помічати,
що в її звичках не влаштовує батьків, над чим треба працювати.
Бажано, щоб за цей час дитина познайомилася з оточуючим
середовищем, із людьми, з якими вона буде найчастіше спілкуватися.
Але потрібно пам’ятати, що дитина зараз не така, якою вона буде
надалі.
2. „Медовий місяць” - він може тривати від півроку до року – за цей час
дитина поводиться так, щоб сподобатися батькам. Діти бувають дуже
нав’язливими, весь час потребують фізичного контакту, допомагають
батькам, задають багато питань, часто запитують одне й теж саме по
декілька раз. Вони пізнають, що можна робити, а чого ні, вивчають
реакції батьків. Закінченням цього періоду можна вважати той
момент, коли дитина усвідомлює, що її взяли назавжди.
3. „Бешкетний” період” – дитина вже усвідомила, що її взяли назавжди і
починає перевіряти батьків, чи будуть її любити, якщо вона „не буде
хорошою”. Дитина перевіряє на практиці, чи можна довіряти батькам.
В цей період батькам може здаватися що дитина „збожеволіла”, що її
як підмінили. Єдине, що потрібно в цей час – це велике терпіння,
розумні вимоги до дитини та підтримка близьких. Робота з
психологами та лікарями може навіть погіршити поведінку дитини, бо
якщо батьки звертаються по допомогу, це дає дитині підстави не
довіряти.
4. „Справжня дитина” – коли дитина відчуває, що батькам можна
довіряти, вона стає спокійнішою. Тільки на цьому етапі можливо
зрозуміти, якою насправді є ваша прийомна дитина. Вона потребує
багато спілкування, навіть із гумором відноситься до власної поведінки
яка була в минулому періоді. Це час для встановлення дружніх
стосунків.
Тривалість кожного періоду залежить від темпераменту дитини,
стилю поводження батьків. Буває, що в авторитарних батьків дитина
затримується на другому етапі, але це не є добрим показником – це
свідчить про наявність страху у дитини. Добрий показник – перехід до
четвертого періоду.
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Характерні особливості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Соціальний портрет дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за даними співробітника ГНЦ соціальної
та судової психіатрії імені В.П.Сербського, характеризується
такими особливостями: у 2,3% - це небажані немовлята, від яких
матері відмовляються у пологових будинках, у 5,6% випадків – дійсно
фізичне сирітство у зв’язку із втратою батьків, у інших випадках – це
сирітство при живих батьках, що не виконують по відношенню до дітей
своїх обов’язків, так звані соціальні сироти.
Стан здоров’я дітей-сиріт з моменту народження відрізняється
від здоров’я їх однолітків, особливо це стосується тих дітей, що від
народження виховувались у інтернатних закладах. Після другої світової
війни до психологічної термінології увійшло поняття „госпіталізм”, за
допомогою якого визначали психічний розвиток дітей, що втратили
батьків та опинилися у дитячих будинках. Багато дослідників
відмічали, що відлучення дитини від матері у перші роки
життя може викликати значні порушення психічного розвитку
дитини, що накладає відбиток на все життя.
Франзуцький психолог Рене Спітц вивчав дітей у будинках
дитини. Він визначив, що діти із дитячих будинків значно відставали у
психічному розвитку. Незважаючи на те, що догляд, харчування та
гігієнічні умови у цих закладах були гарними, відсоток смертності був
значним. Протягом двох років багато дітей померли від госпіталізму.
Більшість же тих, що дожили до 4-річного віку, не вміли ходити,
одягатися, їсти ложкою, самостійно ходити до туалету, розмовляти,
мали відставання у рості та вазі. Виявилось, що самий вразливий вік
– від 6 до 12 місяців. У цей час дитину нізащо не можна
позбавляти спілкування із матір’ю. А якщо інакше ніяк не
можна, намагатися замінити матір іншою людиною.
Серед дітей, що проживають у закладах інтернатного типу,
спеціалісти виділили такі особливості:
1. Наслідки дефіциту уваги з боку батьків.
2. Наслідки жорстокого поводження.
3. Соціально-педагогічна занедбаність.
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Наслідки дефіциту уваги з боку батьків.
У неблагополучних сім’ях діти з раннього дитинства належать самі
собі, ними ніхто не займається. Потреби дитини задовольняються
частково і ненадійно. Дитина може бути залишеною на кілька годин
(діб) однією вдома, її можуть забути нагодувати, будь-яке захворювання
діагностується значно пізніше, ніж це необхідно для успішного
лікування. Також діти відчувають недостатність емоційного тепла.
Виховання у таких сім’ях здійснюється в основному у формі покарання
(фізичного). При цьому вимоги, що висуваються перед дитиною,
непослідовні, мають протиріччя. Позицію дитини можна визначити
наступним чином: „Мене ніхто не любить. Я слабкий і поганий. Якщо
хтось говорить, що гарно до мене ставиться, він говорить неправду. Це
потрібно перевірити: наприклад, зробити щось погане і подивитися, що
буде робити дорослий. Світ сповнений небезпек, і їх неможливо
передбачити. Мене ніхто не захистить, ні на кого не можна покластися.
Нікому не можна довіряти. Будь-хто може зробити боляче. Необхідно
стати найсильнішим, уміти себе захищати і діяти виключно в своїх
інтересах.” Відповідно, така дитина невпевнена у собі, схильна до
образ, бачить напади на себе навіть тоді, коли їх об’єктивно немає.
Вона буває підвищено агресивною, не уміє владнати конфлікти, але
часто є їх ініціатором. Відчуває труднощі у встановленні близьких,
дружніх взаємостосунків. Така дитина „не вірить” у стійкі
прив’язаності. Вчорашній незнайомець стає сьогодні „справжнім
другом”, а завтра може з’явитися новий „справжній друг” замість
першого, що „мене зрадив”. Дитина схильна перевіряти ставлення
дорослого, особливо добре ставлення. Так, власна симпатія до дорослого
часто проявляється у вигляді підвищеної образливості та вимогливості,
а іноді і агресивних дій.
Наслідки жорстокого поводження.
використанні фізичних покарань, дуже

При
ймовірні такі
наслідки:
У дитини закріплюється низька самооцінка (невпевненість у собі, що
інколи проявляється у поведінці з викликом оточуючим, труднощі
встановлення
значущих
відносин
з
однолітками,
складнощі
соціалізації);
Вона погано контролює власні агресивні емоції (б’ється з
однолітками, ламає речі, кричить);
Дитина часто отримує різного роду травми, як „за допомогою” інших
людей, так і самостійно;
Соціальні норми погано засвоюються дитиною, вона може їх
порушувати, якщо впевнена, що вчинку не помітять;
Дитина боїться батьків, шукає значущих взаємостосунків поза сім’єю
(втечі з дому, висока ймовірність потрапити до групи з відхиленнями в
поведінці, де її „приймають”).
У сім’ях, де батьки п’ють, діти постійно знаходяться в атмосфері
жорстокості, часто страждають від фізичного та емоційного
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насильства, а також стають його свідками. Діти, що виросли в такій
атмосфері, як правило, втрачають чутливість до болю, легко
ображаються та ображають інших.
Соціально-педагогічна занедбаність.
Соціально-педагогічна занедбаність є одним із видів невірного
ставлення і поводження з дітьми, багатьма авторами вона відноситься
до насильства (незабезпечення дитини можливістю розвиватися,
отримувати освіту). При цьому, якщо інші види насильства (фізичне,
сексуальне) і викликає співчуття у оточуючих, то діти з соціальнопедагогічної занедбаністю, як правило, є неприйнятими з боку
суспільства, їх часто лають, над ними сміються, що сприяє ще більшому
заниженню самооцінки і ще більше ускладнює шкільні проблеми.
Соціалізація та навчання таких дітей ускладнені і потребують запасу
терпіння, доброти і розуміння з боку персоналу закладу.
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Що для дитини є дім?
Кожна людина розуміє поняття „дім” по-різному. Для одних
– це місце, в якому ховаються від чужих, для інших – місце, де
збираються близькі люди. А що означає дім для дитини, у якої його
ніколи не було і яка хоче його мати? Як зробити так, щоб їй було добре?
Готуючись до приходу дитини, проаналізуйте: який він,
ваш Дім? Що в ньому для вас найдорожче? Чим хочеться
поділитись у першу чергу? Діти, на відміну від дорослих, не
прив’язані до матеріального і швидко звикають до будь-яких умов. Для
них дім, перш за все, комфортне місце, де їх розуміють. Тому
головне – дати дитині зрозуміти, що вона тут у безпеці. Тому
батьки повинні розповісти все про речі, що „живуть” у домі, і дуже
детально відповісти на всі явні і неявні питання. Якщо в домі є
тварини, це необхідно сказати це дитині заздалегідь, показати
фотографії своїх улюбленців, розповісти їх історію появи в домі, їх
звички. Наступним етапом може стати спільна прогулянка, на якій
відбудеться знайомство. Перед нею варто обговорити, чого не варто
робити з твариною (наприклад, таскати за хвоста).
У будь-якому домі є свій темп, уклад, режим і правила, але
їх не варто декларувати. Робіть все так, як це завжди робите,
дозволяючи дитині спостерігати за цим. Так ви берете дитину у
захоплюючу подорож під назвою „це твій дім”. Менше говоріть –
більшість маленьких дітей не чують слів, але дуже гарно бачать ваші дії.
Проходячи разом нові етапи, не критикуйте дитину та не
порівнюйте її вчинки з поведінкою інших. Не повинно бути
негативних порівнянь „ну що ти в мене за дитина така!”, „ну, ось
подивись, що ти знову наробив!”. Така позиція не дає дитині
можливості розвиватись та породжує невпевненість у власних силах.
На дітей не треба ображатись, якщо вони випадково чи
невипадково завдали вам болю, треба чесно сказати, що вам
неприємно. І сказати так, щоб дитина не сприйняла це як читання
нотацій, а дійсно відчула, що завдала болю близькій людині.
Дитина, що опинилася у новому місці, буде з радістю виконувати
будь-яке ваше доручення, якщо побачить, що ви задоволені. При цьому
не очікуйте відразу дуже багато – пам’ятайте, що в житті дітей
переважає мотив гри. Діти повинні грати і фантазувати, тому їх
простір повинен бути вільним від меблів та жорстких правил їх
розташування. Не треба багато іграшок, їх краще періодично
змінювати, якщо це дозволить дитина (іноді діти дуже прив’язуються до
іграшок і не хочуть з ними розлучатись). У своїй кімнаті дитина
повинна влаштувати власний порядок. Якщо вам необхідно
використати будь-що із речей дитини, порадьтеся з нею – річ може
виявитись значущою для дитини, навіть якщо лежить у місці, яке, на
ваш погляд, непідходяще. Прибирання кімнати краще проводити
разом, під музику, не затягуючи процесу.
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Особливим місцем для дитини є ванна кімната – з нею
необхідно добре познайомитися і детально з’ясувати призначення
багатьох, здавалось би, неважливих речей. Обов’язково купіть м’якого,
пухнастого та веселого рушника.
За обіднім столом у дитини повинне бути своє місце – це робить
її повноправним членом родини. Дуже важливо, щоб вона сиділа на
одному рівні з іншими (для цього можна використовувати диванні
подушки).
Завжди варто пам’ятати, що дитині насправді дуже мало
треба, і якщо у вас немає можливості щось їй купити, не
сумуйте. У вашому арсеналі повинно бути найголовніше, що
зовсім не оцінюється грошима – ваша любов, ваша готовність їй
допомогти, ваша доброта і відвертість.
У інформації використані матеріали Тетяни Дорофєєвої,
психотерапевта фонду „Батьківський Міст” (Росія)
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Книга для батьків
V розділ
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Тема: Зміст і методи сімейного виховання
1. Сутність понять „виховання”, „сімейне виховання”
Виховання дітей — найдавніша з людських справ, саме тому
воно здається нескладною роботою: усі справляються, й ми
впораємося. У дійсності такі міркування можна назвати оманливими,
навіть — підступними. Ще у давні часи наші пращури вважали
виховання найскладнішим із занять, мистецтвом з мистецтв.
Видатний мислитель, давньогрецький філософ Аристотель, надавав
великого значення вихованню: „Будь-яке мистецтво, і мистецтво
виховання також, має за мету поповнити те, чого не вистачає від
природи.” Ця думка перегукується з міркуваннями ще одного
філософа – Лукіана: „Нам здається недостатнім залишити тіло й душу
дітей у тому стані, в якому вони дані природою, - ми турбуємося про
їх виховання та навчання, щоб хороше стало набагато кращим, а
погане змінилося й стало хорошим.”
Що ж таке „виховання”? Сутність цього поняття полягає у
прилученні до світу людських цінностей і норм взаємостосунків між
людьми.
Це конкретно-історичне явище, яке тісно пов’язане з соціально–
економічним, політичним і культурним розвитком суспільства, з
етносоціальними та соціально-психологічними особливостями народу.
Як науковий термін, „виховання” використовується для визначення
провідного чинника розвитку особистості у процесі онтогенетичного
розвитку становлення людини, тобто її розвитку від народження до
смерті. Виховання – це створення умов для повноцінного і вчасного
розвитку. Але в літературі це поняття трактується по-різному.
У педагогічному словнику для молодих батьків виховання
визначається як цілеспрямована система виховних впливів на
особистість з метою вироблення в ній бажаних вихователю якостей
(духовних, моральних, етичних, естетичних, трудових, фізичних,
громадських, сімейних та ін.), які є основою підготовки до життя,
засвоєння досвіду попередніх поколінь та нових підходів до
подальшого розвитку суспільства і суспільних відносин.
Психологічний словник для батьків тлумачить виховання
як „діяльність, спрямовану на формування особистості людини
шляхом розвитку здібностей на основі засвоєння суспільноісторичного досвіду, прилучення до культури”, а також як
„центральний елемент соціалізації”.
Родинно-сімейна енциклопедія (Авт. кол. за заг. ред.
Ф.С. Арвата) підтримує трактування, сформульоване за часів
радянської педагогіки, згідно з якими виховання – це „система
способів
керування
розвитком
виховуваних,
складний
і
багатогранний комплекс певних впливів, поєднаних із діяльністю
тих, хто виховується…”.
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Поняття виховання як цілеспрямованого та організованого
процесу формування особистості вживають у широкому
соціальному, в широкому педагогічному, у вузькому педагогічному, в
гранично вузькому педагогічному значеннях.(Фіцула М.М.)
Виховання в широкому соціальному значенні — процес
формування особистості під впливом навколишнього середовища,
умов, обставин, суспільного ладу. Кажучи „виховує життя”, мають на
увазі виховання в широкому значенні цього слова. Оскільки дійсність
нерідко буває суперечливою і конфліктною, то особистість може не
лише формуватися під впливом середовища, а й деформуватися під
впливом антисоціальних явищ або, навпаки, загартовуватись у
боротьбі з труднощами, виховувати в собі несприйнятливість до цих
явищ.
Виховання
в
широкому
педагогічному
значенні
—
формування
особистості
дитини
під
впливом
діяльності
педагогічного колективу закладу освіти, яка базується на
педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді.
Виховання у вузькому педагогічному значенні — цілеспрямована виховна діяльність педагога, спрямована на
досягнення конкретної мети в колективі учнів.
Виховання в гранично вузькому значенні — спеціально
організований процес, що передбачає формування певних якостей
особистості, процес управління її розвитком й відбувається через
взаємодію вихователя і вихованця.
Сімейне виховання - одна з важливих форм виховання
підростаючого покоління, яка забезпечує здійснення виховних впливів
на дітей, передачу дорослими членами сім'ї соціального досвіду і
моралі, формування наукового світогляду і ціннісних орієнтацій.
Зміст, завдання сімейного виховання, його специфіка полягають
у тому, що формування особистості відбувається в найбільш
природних умовах, де вихователями виступають найрідніші люди
дитини - батько, мати, інші члени сім'ї. Вплив сім'ї, особливо на
ранньому етапі життя дитини, є домінуючим. Саме в сім'ї беруть
початок світогляд і переконання, морально-етичні ідеали і смаки,
норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтації - тобто всі ті
якості, які згодом становитимуть суть людини. У сім'ї дитина
формується як морально і фізично здорова особистість з уміннями і
навиками самовдосконалення, санітарно-гігієнічної культури.
В сім'ї батьки справляють виховний вплив на дітей передусім
своєю особистістю, життєвою позицією і громадською свідомістю. На
виховання дітей у сім'ї впливає характер стосунків між батьками і
дітьми, іншими членами сім'ї, ставлення батьків до праці, їх
інтереси, ціннісні орієнтації, загальний і культурний рівень тощо.
Виховання дітей у сім'ї здійснюється цілеспрямовано, на
наукових засадах та у взаємодії із дошкільними закладами,
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школами та позашкільними установами. У сімейному вихованні
важливе значення має систематичний виховний вплив с ім'ї як
колективу на кожного члена протягом усього життя. Тут поєднуються
почуття батьківської любові й уваги до дітей та почуття любові і
поваги дітей до батьків. Емоційний характер цих стосунків сприяє
всебічному розвитку дітей, вихованню любові до праці, дисциплінованості, чесності, самостійності, бережливості, доброти, готовності
прийти на допомогу та ін. Особливого значення набуває безперервне
поєднання педагогічної діяльності батьків із повсякденним впливом
способу життя сім'ї, матеріальних та побутових умов. На формування
характеру дитини, її ставлення до дійсності має вплив моральна,
емоційно-психологічна та трудова атмосфера сім'ї, життєвий і
професійний рівень батьків, їх уміння спілкуватися з дітьми та один
з одним. Рівень освіти батьків є одним з важливих факторів для
формування
педагогічної
культури.
Успішному
здійсненню
виховання дітей у сім'ї державна Україна надає великого
значення. В основу його організації покладено взаємодію сім'ї,
навчально-виховних закладів і громадськості та підвищення
відповідальності батьків за виховання дітей і відповідальність дітей
за благополуччя батьків. (Педагогічний словник для молодих батьків.
– К.: ДЦССМ, 2002.- С.292-293).
Отже, сімейне виховання – загальна назва для процесів впливу
на дітей з боку батьків та інших членів сім’ї, це цілеспрямований
процес виховання особистості в умовах родини, який залежить від її
цінностей, ціннісних орієнтацій, традицій, загальної і педагогічної
культури батьків.
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Характеристика різних виховних систем
Педагогічна наука поки не має єдиного загального погляду на те,
як варто виховувати дітей. З найдавніших часів і до наших днів
існують два діаметрально протилежні погляди на виховання: перший виховувати дітей потрібно в страху і покорі і другий - виховувати
дітей потрібно добротою і ласкою. Якби життя категорично відкидало
один з підходів, то він уже давно припинив би своє існування. Але в
тому-то й вся складність: в одних випадках велику користь
приносять суспільству люди, виховані у твердих правилах, із
суворими поглядами на життя, із упертими характерами і
непоступливими поглядами, в інші — м'які, добрі, інтелігентні,
богобоязливі і людинолюбні люди. У залежності від того, у яких
умовах живе народ, яку політику приходиться вести державам,
створюються традиції виховання. У тих суспільствах, що уже довго
живуть спокійним, ситим життям, переважають гуманістичні
тенденції виховання. У тих суспільствах, що ведуть постійну боротьбу,
переважає жорстке виховання, засноване на авторитеті старшого і
беззаперечній покорі молодшого. В умовах війни, голоду, соціальних
конфліктів, нестатків, може й хотілося виховувати дітей пом’якше,
але вижити в цих умовах вони навряд чи змогли б. От чому питання,
як виховувати дітей, не стільки прерогатива науки, скільки самого
життя.
Авторитарне виховання (авторитарний — заснований на
сліпому підпорядкуванні влади) має досить переконливе наукове
обґрунтування. Так, німецький педагог Й. Ф. Гербарт (1776—1841),
висунувши положення про те, що дитині від народження властива
„дика жвавість”, жадав від виховання строгості. Прийомами
виховання він вважав погрозу, нагляд за дітьми, накази і заборони. У
значній мірі під його впливом склалася практика виховання, що
включала цілу систему заборон і покарань: дітей залишали без обіду,
ставили в кут, садовили у карцер, записували в штрафний журнал.
Як вияв протесту проти авторитарного виховання на рубежі
ХІХ-ХХ ст. виникає теорія вільного виховання, висунута Ж.-Ж.
Руссо. Він і його послідовники закликали поважати в дитині
зростаючу людину, не пригнічувати, а всіляко стимулювати в ході
виховання природний розвиток дитини. А тому з початку 20-х років
ХХ ст. почали відмовлятися від педагогіки, яка базувалася на
авторитарних методах виховання, обмежувала самостійність дитини
та її ініціативу.
Вимоги нового часу сприяли виробленню таких концепцій2, які
у своїй сукупності отримали назву реформаторської педагогіки
або нового виховання.
Її ідеї знайшли розвиток у цілому ряді концепцій, які приходили
на зміну одна одній, а їх основний зміст можна було б представити у
наступних закликах: (згідно наявної у модулі інформації по роках).
Саме на такі різні підходи до виховання орієнтували:
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- теорія вільного виховання;
- експериментальна педагогіка;
- педагогічний прагматизм;
- теорія центрів інтересів;
- функціональна педагогіка;
- педагогіка особистості;
- виховання засобами мистецтва;
- гуманістична педагогіка.
Провідною ознакою нових педагогічних концепцій стала
поглиблена увага до особистості дитини. Це була педагогіка
„центрована” на дитині, а не на методі і предметі навчання, як було
раніше.
Провідною метою засновники реформаторської педагогіки
вважали вивчення природи дитинства та шляхів формування
особистості протягом всього періоду дорослішання. Давайте
зупинимося коротко на сутності деяких із них:
Найбільше прихильників мала теорія вільного виховання – її
своєрідним маніфестом стала книга відомої шведської письменниці
Елен Кей „Вік дитини”. Провідною думкою цієї книги стало
утвердження важливості пізнання закономірностей розвитку дитини
шляхом постійного спостереження за її розвитком. Вона також
вважала, що саме ХХ ст. стане віком дитини: „Дорослі, нарешті,
зрозуміють її душу. Крім того, вони самі будуть наче діти і лише тоді
оновиться суспільство”.
Своєрідною різновидністю ідей вільного виховання стала і
концепція
італійського
педагога
Марії
Монтессорі.
Першочергово вона була розроблена з метою розвитку органів
почуттів у розумово відсталих дітей. Поступово поширилася і на
роботу з нормальними дітьми. Основна ідея полягала у тому, що
педагог,
вихователь,
батьки
повинні
бути,
в
основному,
спостерігачами і помічниками дитини, надавати їй можливість для
самостійного виправлення помилок у діях. Вправляння у цьому
сприяє, на її думку, розвитку зосередженої уваги, спостережливості,
терпіння, волі, стає основою для самовиховання і самодисципліни.
Однак упущення такої концепції „спонтанного розвитку” виявляється
у недостатній увазі дитячим іграм, живому слову, в отриманні дітьми
безпосередніх знань через працю зі штучними, а не реальними
матеріалами.
У 20-30 роках ХХ ст нового розвитку набула реформаторська
педагогіка і новий рух виховання. Найбільшої популярності набули
ідеї французького педагога Селестена Френе. Метою своїх
експериментів він вважав демократизацію виховання, в основі якого
пропагувалося культивування успіхів дитини для її самоствердження
як особистості.
Нині за кордоном і в Україні існує досить широка мережа
дошкільних закладів та початкових шкіл, що працюють за
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системою
Монтессорі,
яка
поступово
удосконалюється,
приводиться у відповідність до сучасних потреб.
У цей же час була створена і вальдорфська школа (автор –
німецький філософ Рудольф Штайнер). Її головними принципами
стало:
- виховання дитини у дусі свободи, в основі якого вільне і
продуктивне самопізнання і самовизначення, повноцінний
розвиток всіх сил особистості;
- цілісність – одночасний фізичний, душевний і духовний розвиток.
Головне – розвинути здатність вільно і оригінально мислити,
відчувати, творити, гармонійно спрямовувати розвиток 3-х сфер
внутрішньої діяльності людини – мислення, почуття і волі.
- циклічність – врахування вікових циклів розвитку, добових
біоритмів, застосування ритмічних вправ тощо;
- авторитету вихователя, батьків, педагогів, духовного ідеалу – як
рушійних сил розвитку дитини.
Експериментальна педагогіка найбільшого поширення
набула у Німеччині, Франції, Бельгії, Швейцарії, США.
В її основу покладалися тільки точні наукові факти, здобуті у
ході лабораторних експериментів над природою дитини і її
поведінкою. Це сприяло тому, що на перший план висувалася
психологія дитини. Експерименти робилися задля того, щоб з
математичною точністю визначити характер виховного впливу на
дитину.
Основним принципом виховного процесу представники
експериментальної педагогіки, наприклад Вільгельм Август Лай,
вважали принцип саморозвитку дитячої особистості. Тому центром
виховного процесу була не діяльність вихователів (у тому числі
батьків), а діяльність самої дитини, яку необхідно було організовувати
на основі врахування її психологічних і педагогічних особливостей,
рефлексів та потреб. Особливого значення серед дитячих рефлексів
надавалося інстинкту боротьби (або інстинкту мисливця), який
характеризувався як позитивно, так і негативно.
До позитивних відносили збуджені цим інстинктом прагнення
бути сильним, спритним, уважним. До негативних –жадібність і
жорстокість.
Французький педагог Альфред Біне вважав, що у виховному
процесі необхідно перш за все враховувати природжені якості
дитини. Він розробив тести на виявлення розумових здібностей,
темпу розумового розвитку і обдарованості дитини.
Концепція педагогічного прагматизму американського
філософа-прагматика
і
педагога
Джона
Дьюї
пропонувала
керівництво самостійністю дитини, розвиток її допитливості.
Надзвичайно важливим у вихованні й розвитку особистості він
вважав задоволення природної потреби дитини у спілкуванні з
іншими людьми (соціальна потреба), потреби у рухливості й іграх
(конструктивна потреба), потреби у пізнанні й розумінні речей
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(дослідницька потреба), потреби у самовираженні (експресивна
потреба). В основу вихованого процесу він покладав трудове
виховання.
Бельгійський педагог Овід Декролі у своїх експериментах робив
акцент на моральному вихованні.
Творцем функціональної педагогіки став швейцарський
психолог та педагог Едуар Клапаред. Він акцентував увагу на ролі
інтересів, мотивів, потреб у поведінці дитини. Його роботи
присвячені виробленню вольових якостей особистості, потреби у
праці.
Прихильником
ідей
функціональної
педагогіки
був
і
швейцарський педагог Адольф Фер'є. Саме він ввів нову
періодизацію психічного розвитку дитини і її інтересів – від
безсистемних до цілеспрямованих, створив нову школу, головною
ознакою якої стало поєднання розумово, морального виховання і
використання нетрадиційних педагогічних теорій, які були
орієнтовані на смаки і нахили дітей.
Близькою до концепції виховання була педагогіка особистості (
Е.Вебер, Е.Лінде, Г.Шаррельман). В її основи була ідея вільного
духовного розвитку дитини, формування у неї радісного
світосприйняття. А тому велика увага надавалася творчості дитини,
активному прилученню дітей до ручної праці і беззаперечне
врахування їх вікових та індивідуальних властивостей.
У наші дні, одержавши гарні результати і набувши численних
прихильників в усім світі, найкращий досвід трансформованих до
нинішніх умов концепцій реформаторської педагогіки та вільного
виховання влився у могутню течію гуманістичного виховання.
Педагоги дотепер не залишають спроби перебудови світу шляхом
гуманного виховання. Якщо всі люди будуть добрими, чесними,
справедливими, то зникне напруженість між ними, будуть усунені
причини воєн, конфліктів, конфронтації. У світі буде сито, тепло і
затишно. Але для цього потрібно змінити саму людину. Шлях до
цього — виховання.
Серед педагогів, що активно підтримали гуманізацію
виховання, — Л. М. Толстой, К. М. Вентцель, К. Д. Ушинський, М. І.
Пирогов, П. Ф. Лесгафт, С. Т. Шацький, В. А. Сухомлинський,
Ш.О.Амонашвілі та багато інших. Завдяки їхнім старанням сучасна
педагогіка пом'якшила свій крутий норов і зробила значні поступки
на користь дітей.
Гуманізм (від лат. — людський, людяний) — цілісна
концепція людини як найвищої цінності у світі. Головним
положенням цієї концепції є захист гідності особистості, визнання її
прав на волю, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей, створення
для цього відповідних сприятливих умов (життя, праці, навчання і
т.д.). Гуманізм — сукупність ідей і цінностей, що затверджують
універсальну значимість людського буття в цілому й окремій
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особистості зокрема. Як система ціннісних орієнтації й установок
гуманізм стає суспільним ідеалом.
Гуманістичне виховання затверджує вихованців у ролі
активних, свідомих, рівноправних учасників виховання процесу, які
розвиваються за своїми можливостями. З позицій гуманізму,
кінцева мета виховання полягає в тому, щоб кожен вихованець міг
стати повноважним суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування,
вільною, самодіяльною особистістю. Отже, ми можемо зробити
висновок, що міра гуманізації сімейного виховання визначається
тим, наскільки цей процес створює передумови для самореалізації
особистості, розкриття всіх закладених у ній природних задатків, її
здатності до волі, відповідальності і творчості.
Гуманістичне виховання орієнтоване на особистість. Його
сутнісною ознакою є зосередження зусиль на формуванні вільної,
самостійно думаючої і діючої особистості, громадянина-гуманіста,
здатного робити обґрунтований вибір у різноманітних життєвих
ситуаціях.
Гуманізацію сімейного виховання варто розуміти як відмову від
авторитарної педагогіки з її педагогічним тиском на особистість, що
заперечує можливість встановлення нормальних людських взаємин
між батьками та дітьми, що додає абсолютного значення особистій
свободі й діяльності всіх учасників виховного процесу.
Гуманістична сімейна педагогіка вимагає:
1) людяного ставлення до дитини;
2) поваги її прав та свобод;
3) пред’явлення дитині посильних і розумно сформульованих вимог;
4) поваги позиції дитини навіть тоді, коли вона відмовляється
виконувати запропоновані вимоги;
5) поваги права дитини бути самою собою;
6) доведення до свідомості дитини конкретних цілей її виховання;
7) ненасильницького формування необхідних якостей;
8) відмову від тілесних та інших, принижуючих честь та достоїнство
особистості, покарань;
9) визнання права дитини як особистості на повну відмову від
якостей, що за якимись причинами суперечать її переконанням
(гуманітарним, релігійним і ін.).
Таким чином, головних напрямків розвитку педагогічної
думки у світі два — авторитарне, що ґрунтується на
авторитеті влади дорослого і підпорядкуванні дитини, і
гуманістичне, що визнає права і свободи вихованця. Між ними
— великий спектр сполучень, але прогресивна світова педагогіка
зробила гуманістичний вибір.
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Розвиток ставлення соціуму до дитини
Ставлення
до
дитини
формувалося
відповідно
до
соціокультурної ситуації держави і тих цінностей, які вона
культивувала. Наприклад, в Америці впродовж 20 сторіччя можна
було побачити ставлення до дитини через назви книг з виховання:
1. „Шльопай їх!”
2. „Обмежуй їх хоч у чому-небудь!”
3. „Не звертай на них увагу!”
4. „Переконуй їх!”
5. „Люби їх!”
6. „Ляпай їх, але роби це з любов’ю!”
7. „Господь з ними!”
8. „Що з ними?”
9. „Прислуховуйся до дитини!”
10.
„Намагайся її зрозуміти! Моя дитина – мій партнер!”
Як бачимо, в останні десятиріччя почали з’являтися форми та
методи виховання більш гуманістичної спрямованості. Нерідко нові
концепції мали протилежні або взаємовиключні ідеї, які перевірялися
на практиці, знаходили маси прихильників, а потім відкидалися. Але
від кожної з них залишалося щось раціональне, цікаве, нове, яке
продовжувало і продовжує використовуватися у різних формах
виховання, у тому числі і в сімейному.
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Характеристика різних стилів сімейного виховання
Існують різні стилі виховання і різні типи сімейного
середовища. Стиль виховання залежить від типу сім’ї, типу відносин
між членами сім’ї. Дослідження процесу сімейного виховання дають
підстави стверджувати, що кожна сім’я має свої специфічні умови
виховання дитини, але чимало й такого, що дозволяє говорити про
характерні ознаки, на основі яких можлива й певна класифікація
сімей та сімейних стосунків. Підтвердження цього можна знайти і в
науковій літературі.
Сімейне середовище – сукупність членів сім’ї і особливостей їх
взаємодії і спілкування, які створюють мікроклімат сім’ї, порядок
речей
і
особливості
сімейного
побуту,
родинні
традиції
функціонування сім’ї.
Особливості сімейного виховання можна проілюструвати у
площині двох векторів: любов – нелюбов, автономія – самостійність.
За цими характеристиками сім’ї умовно можна об’єднані у 4 групи.
Автономія
вуличні діти

самостійність

Нелюбов
(ворожість)

Любов

група ризику (виховання
викликає агресію)

інфантильність

Залежність
Автономія. При ній поведінку і принципи батьків можна описати
так: я не караю дитину, я не кричу на дитину у разі її помилок, я не
ображаю дитину, не принижую її гідність, я співробітничаю з
дитиною, я даю їй право на помилку, я пояснюю, консультую, раджу,
я схвалюю її самостійні дії і розширюю зону її самостійності і
відповідальності. Я можу визнавати свої помилки і консультуватись з
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дитиною. Я поважаю її інтереси, потреби, друзів(протилежне – зі
знаком „–”).
Любов. Поведінка батьків керується наступними принципами: я
дбаю, я турбуюсь, я жалію, я опікуюсь, я поважаю, я допомагаю
(протилежне – зі знаком „–”).
Виходячи з наведених полюсів виділяють такі стилі сімейних
взаємин:
Співробітництво (автономія – любов) – виховує сильну
концепцію Я, почуття самоповаги, самоцінності Я, відсутність боязні
зробити щось не так, впевненість у своїх силах. Оскільки при такому
вихованні помилки не засуджуються, а розбираються на засадах
дружби, дитина поважає погляди інших і вміє будувати взаємини на
засадах дружби і співробітництва.
Передбачає
опосередкованість
міжособистісних
взаємин
загальним цілями і завданнями спільної діяльності, високими
моральними цінностями. сім’я, де провідним типом взаємин є
демократія, де батьки й діти спілкуються на рівних, де звертаються
один до одного за допомогою, де досвід кожного члена сім’ї є
цінністю і де толерантно ставляться до помилок створює найбільш
сприятливі умови для розвитку дитини. Батьки вміють, не
обмежуючи права дитини, контролювати виконання обов’язків
Невтручання
(ворожість
–
автономія)
–
формує
недовірливість до оточуючих, ворожість до світу та орієнтацію на
внутрішні імпульси. Діти не здатні узгоджувати власну поведінку з
вимогами
оточення
і
тому
проявляється
егоцентризм
і
неконтрольованість поведінки.
Цей стиль будується на пріоритеті незалежного існування
дорослих від дітей. При цьому світ дорослих і світ дітей - це два
різних світи, і вони ніяким чином не перетинаються. В основі цього
типу взаємин - пасивність батьків як вихователів, а часом і
байдужість, емоційна холодність, небажання докладати зусиль,
вчитися батьківству. Такий варіант може спостерігатися як в бідних,
невлаштованих сім’ях (наприклад, сім’я алкоголіків, де батьки весь
час перебувають у пошуках випивки, і їм байдуже, що буде з дітьми),
так і в сім’ях, які вважаються благополучними (багаті батьки,
націлені на кар’єру, які бажають перш за все матеріально
забезпечити майбутнє своїх дітей). З раннього віку дітей націлюють
на майбутню професію, відповідне навчання, яке може включати
довготривалі розлуки, на протязі яких дитина залишається сама по
собі; після того, як дитина „устане на ноги”, практично зупиняється
усіляке піклування про неї.
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Диктат (ворожість – залежність) – формує недовірливість до
соціального оточення та ворожість до себе через соціальну ізоляцію та
брак любові. Виховуються залежні особистості, емоційно замкнуті,
здатні до брехливості та зовнішніх проявів агресії.
У сім’ї проявляється в періодичному придушенні одними
членами сім’ї ініціативи та почуття гідності інших членів. Батьки
повинні ставити певні вимоги до дитини, виходячи з процесу
виховання, конкретних ситуацій, норм моралі. Однак ті з них, які
віддають перевагу наказам та насильству, бажають (можливо,
підсвідомо) самоствердитися за рахунок залежності іншої, слабкої
істоти, зіштовхуються з опором дитини, яка відповідає на натиск,
примушування, погрози своїми контрзаходами: лицемірством,
обманом, спалахами брутальності, а іноді і відвертою ненавистю.
Навіть якщо опір вдається зламати, разом з ним „ламається” й багато
цінних якостей особистості: самостійність, почуття власної гідності,
віра в себе, ініціативність, впевненість в собі. Тотальний контроль з
боку батьків, ігнорування ними інтересів та думок дитини,
примушування, а у випадку опору дитини, часом ще емоційне або
фізичне насильство над нею, знущання, позбавлення її права голосу все це є гарантією серйозних прогалин у формуванні особистості
дитини.
Опіка (любов – залежність) – формує особистість, залежну від
інших, орієнтовану на схвалення з високою тривожністю, схильною
до підпорядкування, до перекладання власних психологічних проблем
на інших.
У сім’ї - це така система відносин, при якій батьки забезпечують
своєю працею задоволення потреб дитини і в той же час
відгороджують її від турбот, зусиль та труднощів, приймаючи їх на
себе. У центрі виховних впливів постає задоволення потреб дитини,
усунення проблем з її життя, а виховання самостійної особистості
відходить на другий план. Батьки роблять помилку, блокуючи
„зіткнення” дитини з реальністю. Діти, які виросли в тепличних
умовах, часто виявляються непристосованими до життя у колективі,
до випробувань. Психологи зазначають, що в підлітковому віці серед
них - найбільша кількість зривів. Діти починають повставати проти
надмірної опіки, хоча ніби-то усе робиться заради їхнього
благополуччя. Якщо диктат - це насильство, накази, авторитаризм, то
опіка - це піклування, „полегшення” проблем. Однак результат багато
в чому співпадає: у дітей відсутня самостійність, ініціатива, у них
немає навичок дорослої, відповідальної поведінки.
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Сутність поняття дисципліна
Результатом будь-якого виховання дитини є її поведінка і рівень
розвитку. Поведінка тісно взаємопов’язана з розумінням дитиною,
що таке дисципліна, тобто з виконанням тих чи інших норм,
прийнятих у певному суспільстві. Поняття „дисципліна” має багато
визначень.
Дисципліна (лат. disciplina) - суспільно визначений порядок
поводження людей, який відповідає сформованим у суспільстві
нормам права і моралі, або вимогам будь-якої організації. Дисципліна
є необхідною умовою існування суспільства, при якій поведінка
людей приймає впорядкований характер, що забезпечує колективну
діяльність і функціонування соціальних організацій.
За малим енциклопедичним словником Брокгауза і Ефрона,
дисципліна - виховання, сукупність обов’язкових правил у школі
(шкільна Д.), службі, особливо військової. Військова дисципліна
виражається в строгій підпорядкованості молодших чинів старшим і
неухильним дотриманням правил і розпоряджень начальства.
За тлумачним словником В.Даля, дисципліна - військова
покора, слухняність, порядок підпорядкованості, чиношанування,
військова управа, розправа.
Дисциплінованість – дотримання людиною певних правил
поведінки, чітке і організоване виконання нею своїх обов'язків.
Дисциплінованість у сім’ї формується в умовах чіткої організації
режиму життя і праці, який повсякчасно підтримується узгодженими
діями вихователів і батьків. Труднощі, які зустрічаються у вихованні
дисциплінованості, часто беруть витоки у сім'ї. Деякі батьки невміло
використовують покарання і заохочення як методи виховання, не
дотримуються почуття міри у застосуванні одних і тих самих засобів
впливу. У таких випадках у дітей знижується сприйняття
дисциплінарних
заходів,
які
до
них
застосовуються.
Іноді
неузгодженість виховних впливів у дошкільному, навчальному закладі
і в сім'ї призводить до виникнення „роздвоєності” поведінки.
Дисциплінованість тісно пов'язана з моральним і трудовим
вихованням (Педагогічний словник для молодих батьків. – К.: ДЦССМ,
2002.- С.116).
Виховання дисципліни може бути представлене двома
шляхами – дисципліна на основі розуміння дитиною норм, тобто
виховання самодисципліни, та дисципліна на основі покори, повної
підлеглості та слухняності, машинальне виконання норм, до яких
привчили.
І привчання до самодисципліни, і виховання повної
підкори/слухняності виконуються за допомогою заохочення та
покарання. Але базуються ці методи на різних принципах (див. схему
нижче).
Питання дисципліни постає з перших днів появи прийомної
дитини в сім’ї. Різка зміна розпорядку дня, розширення кола
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спілкування, відрив від звичних умов - сукупність стресових
чинників, які можуть спровокувати в дитини занепокоєння,
неадекватну реакцію на слова і дії, ворожість, неслухняність.
Найважче для дитини з інтернатного закладу - освоїти нову
роль: члена сім’ї, сина чи доньки. В нього, зазвичай, немає досвіду
нормальних сімейних стосунків. Дитині потрібно поводити себе
інакше, не так, як в інтернаті. А як? Вона не знає. Не знає, як
відноситись до дорослих, до інших дітей, які в неї права та обов’язки
у новій родині? Де її речі та іграшки, в якій мірі вона може
розпоряджатися іншими речами? Майже в усіх інтернатних
закладах, у зв’язку з особливостями їхньої організації, застосовується
єдиний метод виховання, що подавляє індивідуальність дитини та
виробляє звичку до жорстких норм та правил. Тобто дисципліна
базується за принципами слухняності, підкорення і в дитини немає
навичок самодисципліни. Тому очікувати їх від дитини з
інтернатного закладу - марна справа, цим навичкам треба навчати.
Дисципліна

Слухняність – підкорення

Розуміння - самоконтроль

Дисципліна слухняності
базується на тому, що від дітей
домагаються максимальної
слухняності і підкорення
вимогам і нормам, які прийняті
в родині/оточуючому
середовищі

Покарання
базується на
покорі, страху
перед
покаранням,
особливо
фізичним

Дисципліна розуміння спрямована на
виховання в дитини самодисципліни,
тобто прищеплення таких цінностей,
які потім стануть для неї головними
принципами в поведінці, нормами
співжиття в суспільстві, але дане
прищеплення базується в першу чергу
на розумінні дитиною норм, які
необхідно виконувати

Заохочення
побудоване за
принципом
підкупу: якщо
ти зробиш це..,
то я дам…
Свого роду
торгівля

Заохочення
базується на
схваленні
успіхів дитини,
заохоченні до
поліпшення
поведінки

179

Покарання
базується на
розумінні
дитиною своїх
вчинків та
виборі
можливого
адекватного
покарання

Методи сімейного виховання
Метод - від грецького „шлях дослідження чи пізнання”.
Методи сімейного виховання - способи досягнення виховної
мети в умовах сім’ї; сукупність прийомів сімейного виховання
дитини.
Для того, щоб успішно здійснювати сімейне виховання, батьки
мусять бути обізнаними з метою, змістом, методами і прийомами
виховання, вміти роз'яснювати дітям морально-етичні та правові
норми і правила, вимоги життя у суспільстві, правильно орієнтувати
навчальну діяльність дітей.
Шляхи
(способи),
за
допомогою
яких
здійснюється
цілеспрямований педагогічний вплив батьків на свідомість і поведінку
дітей, не відрізняються від загальних методів виховання, але мають
свою специфіку:
• Вплив на дитину — індивідуальний, заснований на конкретних
вчинках і пристосований до особистості.
• Вибір методів залежить від педагогічної культури батьків:
розуміння мети виховання, батьківської ролі, уявлень про цінності,
стилю відносин у родині і т.д.
Тому методи сімейного виховання несуть на собі яскравий
відбиток особистості їхніх батьків і невіддільні від них. Скільки
батьків - стільки різновидів методів. Наприклад, переконання в
одних батьків — м'яке навіювання, в інших - погроза, лемент.
Коли в родині відносини з дітьми близькі, теплі, дружні,
головний метод — заохочення. При холодних, відчужених
відносинах, природно, превалюють строгість і покарання. Методи
залежать від установлених батьками виховних пріоритетів: одні
хочуть виховати слухняність — тому методи націлені на те, щоб
дитина безвідмовно виконувала вимоги дорослих; інші вважають
більш важливим вчити самостійному мисленню, проявові
ініціативи і звичайно знаходять для цього відповідні методи.
Усі батьки використовують загальні методи сімейного
виховання: переконання (пояснення, навіювання, порада),
особистий приклад, заохочення (похвала, подарунки, цікава
для дітей перспектива), покарання (позбавлення задоволень,
відмова від дружби, тілесні покарання). У деяких родинах, за
порадою педагогів, створюються і використовуються
ситуації, що виховують.
У родині існують також різноманітні засоби рішення
виховних задач. Серед них - слово, фольклор, батьківський
авторитет, праця, навчання, природа, домашній побут,
національні звичаї, традиції, суспільна думка, духовний і
моральний клімат родини, преса, радіо, телебачення,
режим дня, література, музеї і виставки, ігри й іграшки,
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демонстрації,
фізкультура,
спорт,
свята,
символи,
атрибути, реліквії і т.д.
Вибір і застосування методів батьківського виховання
спирається на ряд загальних умов:
• Знання батьками своїх дітей, їх позитивних і негативних якостей:
що читають, чим цікавляться, які доручення виконують, які
труднощі відчувають, які відносини складаються з однокласниками
і педагогами, з дорослими і з більш молодшими за віком, що
найбільше цінують у людях і т.д. Прості, здавалося б, відомості, але
41% батьків не знають, які книги читають їхні діти, 48% — які
фільми дивляться, 67% — яка музика їм подобається; більше
половини батьків нічого не можуть сказати про захоплення своїх
дітей. Тільки 10% учнів відповіли, що в їхніх родинах знають, де
вони бувають, з ким зустрічаються, хто їхні друзі. За даними
соціологічних досліджень (1997 р.), 86 % юних правопорушників,
що опинилися за ґратами, відповіли, що батьки не контролювали
їхні пізні повернення додому.
• Особистий досвід батьків, їхній авторитет, характер відносин у
родині, прагнення виховувати особистим прикладом також
позначаються на виборі методів. Ця група батьків звичайно
вибирає
наочні
методи,
порівняно
частіше
використовує
привчання.
• Якщо батьки віддають перевагу спільній діяльності, то
звичайно превалюють практичні методи. Інтенсивне спілкування
під час спільної праці, переглядів телепередач, походів, прогулянок
дає гарні результати: діти більш відверті, і це допомагає батькам
краще зрозуміти їх. Немає спільної діяльності — немає приводу і
можливості для спілкування.
Педагогічна культура батьків впливає на вибір методів,
засобів, форм виховання. Давно помічено, що в родинах освічених
людей діти завжди краще виховані. Отже, опановувати секретами
виховного впливу — зовсім не розкіш, а практична необхідність.
„Педагогічні знання батьків особливо важливі в той період, коли
батько і мати є єдиними вихователями своєї дитини... У віці від
двох до шести років розумовий розвиток, духовне життя дітей у
вирішальній мері залежить від... елементарної педагогічної культури
матері і батька, що виражається в мудрому розумінні
найскладніших щиросердечних рухів людини, що розвивається,”, —
писав В. А. Сухомлинский.
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Типові помилки батьків
Причиною батьківських помилок часто буває їх нездатність до
самокритики, яка стає перепоною на шляху поповнення знань та
самовдосконалення.
Спостереження за стосунками сім’ї, поведінкою дітей та
особистісною поведінкою самих батьків дозволяє класифікувати їх
виховні помилки. Умовно вони можуть бути виділені за схемою,
запропонованим італійським педагогом Торре Делла Ада. Вона дала
їм такі назви: традиціоналізм, сімейна демократія, егоїзм,
батьківські лінощі, хвалькуватість, надмірна принциповість.
Дамо їм характеристику.
ТРАДИЦІОНАЛІЗМ. Він виявляються в перевищенні влади у
стосунках з дітьми. Як правило, батьки виступають у ролі головної
діючої особи, мають похмурий незадоволений вираз обличчя,
втручаються в дитячі ігри, карають і вказують, ЩО, ЯК і КОЛИ
робити.
СІМЕЙНА ДЕМОКРАТІЯ. Вона має два варіанти:
а/ усталена батьківська влада;
б/ рівність у правах і обов’язках між батьками і дітьми.
ЕГОЇЗМ. Усі батьки хто більшою, хто меншою мірою
страждають егоїзмом. Вони покрикують на дитину при найменших
відхиленнях від усталеного ними еталону. Наприклад, коли дитина
щось розбиває, на неї кричать навіть, якщо вона зробила це
випадково. Причому тональність і сила крику вимірюється в
більшості випадків не мізерною провиною, а пропорційно вартості
предмету. Батьки кричать на дітей також за те, що ті заважають їм
відпочивати; забороняють їздити не велосипеді - ”кататися не можна!
Впадеш, розіб’єшся”, „через дорогу не ходи - потрапиш під колеса”,
„не йди у воду - втопишся”. Свій егоїзм виявляють тоді, коли
вдаються до дриб’язкової брехні, щоб, наприклад, дітей утихомирити
”тихо, а то прийде Бабай і забере тебе”, „не заважай: у мене болить
голова, багато роботи, термінової…”
Як правило, в таких ситуаціях батьки не бажають себе
перевантажувати роз’ясненням або спільними заняттями з дітьми, їх
вправлянням. Батьки спекулюють альтруїзмом дитини і її чутливістю,
коли безпричинно посилаються на погане самопочуття . Такий
емоційний шантаж є нічим іншим, як жорстоким егоїзмом, адже його
мета - примусити страждати беззахисну істоту.
Егоїзм батьків має свої варіації:
а/ батьки-власники (Вони помірно опікують дитину, в
результаті чого та виростає боязливою і надто упередженою.
Безперечно, це дозволяє вберегти дитину від численних небезпек, але
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лишає її радощів спілкування з ровесниками, задоволення від ігор,
особливо рухливих, здатності сміливо дискутувати);
б/ мати-„квочка” (Вона постійно пригнічена страхом, а
дитина мучиться усвідомленням того, що вона не така, як всі - у
чомусь неповноцінна, наприклад, слабкіша від своїх ровесників. Такі
ситуації не рідко виникають у випадках, коли дитині робили якусь
операцію, або вона мала якусь травму);
в/ халатність батьків, безтурботність (Дитина у вільний час
майже повністю полишена без нагляду, самостійно грається на
вулиці, у дворі. Як правило, такі батьки впевнені, що з їх дитиною
нічого не трапиться. А між тим деякі з них навіть катаються,
чіпляються ззаду до трамвайних вагонів, або з якоюсь дитячою
зухвалістю перебігають назад - вперед проїжджу частину вулиці
перед автомобілями у невстановленому для пішоходів місці);
г/ самореклама батьків (Одні тішать свою дитину і купують
дитині дуже дорогі речі-іграшки та книжки, якими дитина майже не
грається, так як їх тримають у недоступному для неї місці. Іншіприймають на себе у спілкуванні з дитиною якісь певні ролі,
наприклад: мама - завжди зла, невдоволена, криклива, батько буркотливий, але люблячий; мама -жартівлива, грайлива, пустотлива,
батько - приятель дітей; батьки –дотепні, гостроязикі, які в
присутності сторонніх постійно кепкують з дитини, висміюють її
незібраність, неуважність та інші різні недоліки).
БАТЬКІВСЬКІ ЛІНОЩІ. Вони виявляються у непослідовності у
вимогах. Як, приклад, можна навести статеве виховання хлопчаків і
дівчаток. Воно, особливо у хлопчаків, епізодичне. З вини батьків
систематично не проводяться гігієнічні процедури.
НЕСКРОМНІСТЬ, ХВАЛЬКУВАТІСТЬ батьків. Вони хизуються
будь-якими успіхами своєї дитини. Дуже хворобливо реагують на
успіхи інших, якщо ті затьмарюють їхню дитину. Не пропускають
жодної нагоди, щоб продемонструвати, як їхня дитина декламує,
читає, танцює, малює…
Саме ця категорія батьків найчастіше примушує дитину змалку
займатися музикою або якоюсь іншою діяльністю (як правило, тим,
чим хотілося в дитинстві займатися самим батькам), до якої у неї
немає справжніх здібностей, або справжнього інтересу.
ПРИНЦИПОВІСТЬ. Вона не завжди виправдана, але батьки
мають упередження, що коли вони вже так сказали, то так і має бути,
навіть якщо їх вимоги не завжди виправдані. У результаті такої
принциповості батьки нерідко вдаються до фізичних покарань,
лишають дитину прогулянки, забороняють улюблені ігри, не
розмовляють з нею і т.п.
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Батьківські помилки можна також охарактеризувати
за класифікацією сімейних стосунків, запропонованою І.А.
Трухіним:
- НАСТРОЄНІСТЬ НА ПОКАРАННЯ
Дитину
спочатку
доводять
до
екстремального
стану,
підкреслюючи її негативні риси, в результаті чого вона втрачає віру в
себе, і, спровокована зовнішніми факторами, здійснює негативні
вчинки. А потім її „авансують”, висловлюють упевненість у тому, що
вона виправиться.
Особливо шкідливою є настанова батьків не те, що дитина себе
погано поводить тому, що вона погана в цілому. Для психічного
благополуччя малої дитини, як свідчать психологи, дуже важливо,
щоб у ситуаціях, коли дорослі висловлюють свій осуд, наприклад,
негативно характеризують здібності, здібності, результати її
діяльності, дитина була впевнена, що в цілому її оцінюють позитивно.
В інших випадках вона приймає позицію захисту: плаче від безсилля
і не розуміє, або кричить і продовжує не слухатись, здійснювати
негативні вчинки тобто все те, що може привернути до неї увагу.
У таких виховних ситуаціях батьки використовують звичні їм
„методи” виховання: нескінчені доречні та недоречні нотації, фіксації
навіть мізерного проступку, постійне роздратування, небажання
приділити дитині більше уваги чи виконати її прохання тощо.
- НЕГАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Воно з’являється в результаті небажання батьків обтяжувати
себе аналізом поведінки дитині та пошуку причин негативного. Так
простіше і легше. Цьому сприяє також націленість на виховання як
жорстку взаємодію з дитиною - необхідність робити зауваження,
осуджувати, карати, упереджувати.
Особливості
психічно-фізіологічного
розвитку
дитини
дошкільного віку дозволяють їй лише вибірково сприймати зовнішні
впливи і не завжди адекватно розуміти, чого від неї хочуть, крім того,
вона не завжди здатна до саморегуляції.
Очікування батьків, що кожна їх дія викличе лише однозначну
реакцію, не виправдовується і, як свідчить життя, це часто
призводить до того, що притуплюється чутливість дитини до таких
методів педагогічного впливу.
Серед причин негативного оцінювання дитини з боку батьків
виділяють:
- прагнення захистити себе від власних помилок і цим всю
відповідальність за вчинки перенести на неї;
- небажання побачити і впізнати, як у дзеркалі, свої звички, риси
характеру, і манери поведінки;
- уражене батьківське „Я”, яке стає головним критерієм оцінки
подій.
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Таким чином, виявляється певний егоцентризм батьків, які
мають свої образи. Невідповідність вчинків і слів дитини їхнім
поглядам чи намірам дратують, викликають несправедливе почуття
злості, бажання покарати.
- ПРОГРЕСІЯ НЕГАТИВНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ
Її причиною є прагнення посилити аргументацію у виховному
процесі. Виникаючи, емоційне напруження заважає батькам бути
об’єктивними, призводить до взаємних непорозумінь, і, як результат,
- почуття жалю до себе.
Попередженням такого фіналу може бути внутрішній
самоконтроль батьків, дотримання теми розмови, поміркованість
батьків і їх загальний позитивний настрій на виховний момент.
- САМОСТВЕРДЖЕННЯ ЗА РАХУНОК ІНШОГО
Цим користується ті, хто не можуть реалізувати себе у
зовнішньому оточенні. У сім’ї батьки можуть стверджувати себе один
за рахунок іншого, або за рахунок дитини - найдоступнішого і
найбеззахиснішого об’єкту. у таких випадках ігнорується право
дитини на індивідуальність, гідність, визнання і спробу захисту.
Демонстрація батьків зверхності нерідко має форми посиленого
тиску на дитину і її фізичного покарання або постійного словесного
акцентування на недоліках. Союзниками батьків у приниженні
можуть бути і такі жести, як знизування плечима, піднімання брів,
міміка, „гмикання”, специфічний тон.
Причиною такої батьківської помилки може бути нерозуміння
помилок дитини, які є природними для її віку і пояснюється
відсутністю знань, умінь, навичок, досвіду. Часто батьки говорять
дитині: „ і в кого ти такий вдався?” вони впевнені, що у них не має
недоліків, які так обурюють їх в дитині.
- ОБМЕЖЕННЯ СПОСОБУ ВКЛЮЧЕННЯ ДИТИНИ В ЖИТТЯ
СІМ’Ї
Численні
спостереження
за
життєдіяльністю
сімейного
колективу дають підстави стверджувати, що батьків влаштовує у
дитині роль „Малої Слухняної Дитини”. Вони обмежують її природну
ігрову діяльність суворими заборонами, вимагаючи неухильної
слухняності і покірності, і нав’язуючи інші ролі, які часто не
відповідають темпераменту дитини або її здібностям. Як результат дитина не справляється з визначеною для неї роллю (наприклад,
вундеркінду, юного таланту, музиканта, або сильної, енергійної
особи), що викликає обурення батьків. Це явище у психотерапії має
назву „патологізуючих ролей”. Є ще один ракурс цієї проблеми:
батьки обмежують дитину в участі у домашніх справах, вважаючи,
що вона на своєму вікові ще напрацюється. Така позиція батьків
призводить до невміння дитини обслуговувати себе, лінощів взагалі і
певною мірою інфантилізму в характері.
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- МАЯТНИКОПОДІБНЕ ВИХОВАННЯ
Такий спосіб калічить дитячу душу. Адже покарання чи
заохочення за одні й ті самі дії дитини повністю залежить від
настрою дорослих. Він позбавляє дитину стійких орієнтирів
поведінки і формує риси пристосування.
У віці, коли ще несформована нервова система, це надзвичайно
тяжко сприймається дитиною і може спровокувати виникнення і
розвиток дитячого неврозу, невпевненості і замкнутості у собі.
Бажання щоразу пристосуватися до нової емоційної ситуації
спричиняє також підлабузництво, особливо, коли тато або мама у
гарному настрої (в такий спосіб дитина авансує себе на майбутнє),
або ухилення від виконання цілком розумних і справедливих вимог
одного з батьків в очікуванні не те, що другий їх відмінить.
- МАНІПУЛЯЦІЯ ТА МАНІПУЛЮВАННЯ
Вони, як правило, виникають у спілкуванні в результаті
примусового (свідомого чи несвідомого) його обмеження з якоюсь
корисливою метою. Батьки вигадують невідкладні справи або
посилаються на погіршення самопочуття. У сімейному спілкуванню
батьки (особливо мами) часто вдаються до такого прийому: прагнучи
дорікнути малій дитині, говорять, що вона погана, її не люблять і
через це покинуть.
Такі розмови травмують дитячу психіку і стають причиною
страждань.
Але, як свідчить життя вправними маніпуляторами бувають і
діти. Пасивні, залежні від інших - батьків, інших дорослих членів сім’ї
- діти маніпулюють, користуючись своєю крайньою безпорадністю і
нерішучістю, хронічною забудькуватістю і неуважністю.
Досить рано усвідомлюючи силу своєї химерної слабкості,
вони призвичаюються до ролі Безпомічного або Дурненького.
Хоч насправді просто хитрують.
Інший тип дитини–маніпулятора – це Маленький
Диктатор. Він керує дорослими за допомогою надутих губ,
настирності, неслухняності, тупання ногами. За приклад
наведемо такі ситуації:
1. Щоранку збираючись у дитячий садочок, Юля доводила маму
до сліз: вона не хотіла одягати те, що їй пропонували. Відкриваючи
шафу, тягнула з полиці будь-що, аби не інше. Якщо мама не
погоджувалась з нею, падала на підлогу, заходилась криком,
стукотіла ногами, поки не отримувала свого. Махнувши рукою, мама
говорила: ”Роби, що хочеш!”
2. Вся родина у вільний час збиралась біля телевізора. Батьки
мали нагоду подивитись цікаву для них передачу. Проте Сашко
настоював на мультику, який бачив багато разів. Розчервонілий, зі
сльозами на очах, він міцно тиснув кнопку потрібного йому каналу
телепрограми, заважаючи батькам переключити. Захопившись,
дитина стала пхати в їх бік ще й ногами, умовляння, погрози - ніщо
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не діяло. Не витримавши, батько з силою смикнув сина за руку, той
упав і почав надривно кричати. Підхопилась мама і накинулась на
чоловіка. Між ними виникла сварка. Батьки пішли на кухню
з’ясовувати свої стосунки, а Сашко, схлипуючи, знову вмостився
перед телевізором дивитися мультики. І сьогодні перемога була за
ним…
Третій тип дитини – маніпулятора - „Лисичка”.
Його формування починається ще тоді, коли батьки, кидаючи
всі свої справи, поспішають заспокоїти та улестити дитину, якщо
вона плаче незалежно від причин цих сліз. Така підвищена увага
дитині дуже приємна і щоразу сприймається, як доказ того, що її
люблять, вона користується слізьми за будь-яких обставин. З часом,
досягаючи майстерності, користується сльозами прагматично.
Наприклад, коли не хоче виконувати якесь доручення, йти в дитячий
садочок. Така дитина починає плакати, симулюючи біль у животику.
Всі хвилюються, виявляють до неї підвищену увагу і вона, таким
чином, отримує право робити те, чого хоче.
Типові приклади цього типу маніпулювання може дати
спостереження за колективними спортивними іграми, наприклад у
футболі такий гравець симулює сильно забиті місця /коліно, лікоть ,
живіт…. Саме його всі штовхають, йому ставлять підніжки…Він
жаліється батькам, знаходить у них захист і навіть ще на ранок може
відмовитись сам застібувати ґудзики або щось одягати, „бо у нього
болить забита рука”.
Ще один тип маленького маніпулятора - жорстокий . Він
штовхається, поводить себе забіякувато, плюється, кусається,
дряпається, обзиває інших дітей (інколи дорослих), вживає
непристойні слова.
Любить гратись пістолетами, автоматами, гвинтівками та
ножиками. Він уже зрозумів, що саме його поведінка залякує інших,
дозволяє добиватися бажаного. Отже, це „хуліган - початківець”. Він
ненавидить і не сприймає авторитети, відчуває неприязнь до батьків,
які намагаються довести свій авторитет.
Якщо в сім’ї підростає два хлопчика, то можливо, що менший з
них, намагаючись відвоювати собі рівні права зі старшим, засвоїть
тип маніпулятора, який можна назвати - змаганець. Усіх
оточуючих він сприймає як потенційних суперників. Найголовнішим
у житті для нього є прагнення перемогти і бути зверху. Постійне
перенапруження (треба краще малювати, краще співати, краще
танцювати) призводить до безсоння. Постійним джерелом його
тривог стають всі, хто краще за нього може щось зробити. Під час
колективної гри, якщо відчуває, свій програш, може сплутати фішки.
…знайомий хлопчик Сергійко тяжко пережимає свої поразки
(довго мовчить, дметься чи доводить, що його напарник порушив
правила гри). Якби не так, то переможцем був би тільки він, бо саме
він краще кидає м’яч (водить машинку, знає правила і т.п).
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Звичайно, маніпуляторами не народжуються: перші приклади
маніпулювання діти, в основному, засвоюють від дорослих (батьків),
які у свою чергу, відчувають на собі маніпуляції з боку суспільства.
Маніпулятивні батьки вважають, що їх головний обов’язок
полягає в тому, що б контролювати поведінку своїх дітей. Ця
відповідальність з часом перероджується в почуття всемогутності. Їх
головний вербальний підхід до дитини проявляється в „ти повинен”. І
більшість батьків упевнена, що вже тільки це неодмінно змінить
поведінку дитини, а можливо, і її сутність. Батьківське „ти не хочеш”,
розпадається на ряд варіантів: „ти можеш” -„ти не можеш”, „ти не
хочеш”, „тобі потрібно”, „якщо ти робиш, то ти можеш”…
Один з улюблених батьківських прийомів, полягає в тому, щоб
керувати дитиною за допомогою почуття вини. Якщо дитина не
виконує якогось доручення або певних вимог до неї, їй кажуть : „Як
тобі не соромно бути таким лінивим?”, „Мені за тебе соромно!”, „Мені
за тебе незручно перед сусідами - негарно ображати менших”, або
„Твоя поведінка доведе мене до серцевого нападу!”
Бажання досягти зворотного результату інколи спонукає
батьків і до таких висловлювань: „ти ж не хочеш, щоб люди думали,
що ти здатний мучити тварин?” або „що люди подумають, коли
почують, які ти вживаєш слова?” або „Від тебе відвернуться, з тобою
перестануть товаришувати, коли дізнаються, як ти себе поводиш!”, „З
тебе всі дітки будуть сміятися!” У такий спосіб іде залякування
дитини (тобто маніпулювання) нелюбов’ю оточуючих чи навіть
найближчих - рідних: „Раз так, я не можу тебе любити”, „Якщо ти так
чиниш, значить мене не любиш”, „Я так тебе люблю, коли ти
прибираєш іграшки (миєш посуд, тихо граєшся, гарно їси…)” А ХІБА
В ІНШИХ ВИПАДКАХ ДИТИНУ МОЖНА НЕ ЛЮБИТИ? Адже для
нормального розвитку їй треба бути певною, що вона потрібна, що її
люблять за будь-яких обставин, люблять такою, яка вона є!
Маніпулятивна техніка закладена і в таких запитанняхочікуваннях: ”Ти хочеш вирости таким великим, як татко?”, „Я
сподіваюсь ти зробиш так, як я сказала?”, „У нашій сім’ї всі завжди
були слухняними. Не розумію, в кого ти такий вдався?”
Цікавим фактом є те, що ще Я. Корчак у книзі „Як
любити дітей” писав: „…все сучасне виховання спрямоване на
те, щоб дитина була зручною, послідовною, крок за кроком,
прагне приспати, придушити, викорінити все, що є волею або
свободою дитини, стійкістю її духу, силою її вимог. Ввічливий,
слухняний, добрий, зручний, а й думки не має про те, що буде
внутрішньо безвольним і життєво немічним”.
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Моделювання взаємин на гуманній основі
ЯК НЕ ЗАШКОДИТИ ДІТЯМ І СОБІ

Т.Ф Алексєєнко

У чому полягає сутність гуманних відносин? Найперше, це
різновид моральних стосунків, що виявляються у доброзичливості,
довірі, повазі, турботі, допомозі, справедливості, непримиримості до
зла, жорстокості, насилля. Гуманіст є способом мiжособистiсних
стосунків, за яких кожний ставиться до іншого як до самого себе. В
цьому головний принцип гуманності.
У філософському розумiннi гуманізм тлумачиться як
визнання цiнностi людини як особистості, її права на вільний
розвиток i вияв своїх здібностей, на достойне життя. В
психологічному
плані
сутність
гyмaннocтi
полягає
в
обумовленій моральними цінностями установці на інших, здатності
до переживання за них, співчуття, спiвучастi й спiвпрацi. Термін
гуманний у перекладі з латинської мови означає „людяний”.
Людяність як риса характеру найповніше виявляється у любові й
повазі людей і передбачає високий рівень вимогливості.
Як свідчать спостереження, в багатьох ciм'ях найчастіше не
рахуються з думкою дитини, нав'язують їй свою волю, порушують
режим життя, показаний її віковими психофізіологічними і
особливостями, карають за будь-яку провину, навіть якщо це було
скоєне не навмисно, б'ють (інколи дуже жорстоко), в результаті чого
нерідко виникає каліцтво, яке важко довести судовим органам, адже
такі діти, як правило, залякані й побоюючись ще більшого побиття,
нікому i нічого не розказують. У сім’ях п'яниць, часто діти
недоїдають, не мають найнеобxiднішого, а головне - позбавленi
гарного життєвого прикладу. Вони рано починають бродяжничати,
жебракувати, красти, займатись проституцією, палити, вживати
спиртні напої тощо. Все це призводить до погіршення стану їхнього
(ще не змiцнiлого) здоров'я, затримки в розумовому i психічному
розвитку, i взагалі, до виникнення загрозливої кримінальної ситуації
в країні.
Джерелом впевненості людини у собі є любов до неї
близьких i рідних. Дитина для свого нормального розвитку потребує
постійного підтвердження любові до себе. Саме це почуття формує в
неї відчуття захищеності, безпеки i впевненості у собі. Та любов
батьків до дитини буває різною. Переважна бiльшiсть із них люблять
своїх дітей i завжди готові захищати їх ціною власного життя. Однак
інколи така любов буває надто палкою i все в дитині викликає
захоплення батьків. Малюк поволі звикає до цього i з часом починає
вимагати постiйного захоплення i надмірної уваги до своєї особи.
Коли ж він цього не відчуває, то поступово починає відділятися від
батьків i стає більш прихильною до тих, хто ним захоплюється. Якщо
ж дитина не відчуває захоплення в оточуючих, то почувається
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ображеною, дратується i відмовляється від спілкування.
Проблема полягає в тому, що захоплення дитиною
провокує в неї появу надмірного почуття власної значущості, що
ускладнює її спілкування з іншими людьми, зокрема з ровесниками,
порозуміння з батьками, які пiдсвiдомо так чи інакше передавали
оточуючим свою переконаність у тому, що їхня дитина не лише
краща за них самих, а й краща за інших. За такої любові дитина
поступово може перетворитися на маленького тирана.
Разом із надмірною любов'ю не менш проблематичною її
недостатність. Коли дорослi намагаються не показувати дітям
своєї любові, ті можуть думати, що нікому не потрiбнi, або навпаки,
своєю поведінкою намагатимуться привернути до себе увагу й
робити все, що завгодно, аби тільки батьки не залишалися до них
байдужими. Характерним у поведiнцi дітей з таких сімей є або
демонстрування болю i сильний плач, особливо у молодшому вiцi
(наприклад, якщо вони падають, забилися тощо), демонстративне
мовчання, ігнорування оточуючих (у старшому віці), або навпаки заперечення болю навіть, якщо дуже боляче, намагання робити все
по-своєму.
Особливість гуманних стосунків полягає в тому, що
кожну людину сприймають такою, як вона є. Це повною мірою
стосується взаємин між батьком i матір’ю, в основу яких покладене
не тільки глибоке почуття одне до одного, повага до думки та
iнтepeciв членів родини, тих справ, якими вони займаються,
шанобливе поводження, а й велика вiдповiдальнiсть перед
суспільством за майбутнє своїх дітей. Отже, приклад гуманних
взаємин подають дітям батьки через свої сімейні стосунки, ставлення
до своїх батьків, а також до своїх дітей. Якщо дитину вчасно
нагодували, переодягнули, їй лагідно посміхаються, розмовляють i
граються з нею - вона почувається у безпеці й поводить себе значно
спокійніше, ніж дітки, позбавлені цього. Тим самим зберігається час i
нерви батьків, здоров'я дитини. Коли дитина дорослішає, мудрі
батьки наполегливо i послідовно (але без рукоприкладства i зайвого
крику) встановлюють для неї межі допустимого в її поведінці, норми
моралі тощо. В такий спосіб в неї виховується звичка рахуватися з
інтересами інших людей, в першу чергу - батьків.
Отже, виховання значною мірою забезпечується опорою
на здорові принципи, необхідні для формування почуття
психологічної безпеки. До них належать: повага до дитини,
прийняття її такою, як вона є, віpa в неї, схвалення її
вчинків, визнання здібностей, постійне підтвердження того,
що її люблять i вона всім дуже потрібна.
Досвід сімейного виховання показує, що більшість батьків
намагається виховувати дітей, так як виховували їх у дитинстві.
Досить часто батьки намагаються компенсувати те, чого були
позбавлені в свої дитячі роки. І лише об’єктивний аналіз батьками
власного дитинства дозволить їм зрозуміти, якою мірою отриманий
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досвід впливає на виконання ними батьківських обов’язків. Чи не
переважає в ньому бажання комусь i щось довести? Чи не
страждають при цьому інтереси їхніх дітей? Як свідчать
спостереження, неадекватна поведінка батьків, як правило,
зумовлюється низькою самооцінкою, невпевненістю у своїх
можливостях або, навпаки, завищеною оцінкою власного „Я”.
Нерідко спроби батьків, інших дорослих змінити на краще своє
життя, стосунки з оточуючими не мають успіху, оскільки вони не в
змозі змінити насамперед себе. Досить часто у батьків не вистачає
часу на те, аби приділити достатньо уваги своїм дітям, почути перше
слово, вимовлене дитиною; в потрібний момент дати їй поштовх до
роздумів над тим, що каже, робить, бачить, чує, що її оточує;
поцікавитись дитячими проблемами i переживаннями; допомогти в
чомусь (без зверхності i критики) розібратися, справитися; помітити
та об’єктивно оцінити її намагання i перші успіхи. Між тим, саме в
такий спосіб закладаються довірливі стосунки, які здатні попередити
чимало життєвих негараздів.
Досвід переконує: діти не вірять лише красивим словам. Вони, як
правило, вірять власним очам. Якщо діти бачать, що батьки кажуть
одне, а роблять інше, в них виробляється подвійна ціннісна система i
здатність до маніпулювання як обставинами, так i людьми.
У сучасних умовах діти раніше дорослішають, швидше
навчаються тому, як переборювати труднощі, долати стреси,
xapaктерні для нашого часу (зокрема розлучення батьків та їх
наслідки, конфліктні сімейні ситуації, проблеми достойного
виживання тощо). Однак, як i раніше, орієнтуватися в життях
цінностях допомагає дитині її найближче оточення - сім’я, батьки. Від
них вони засвоюють i перші приклади поводження в різних життєвих
ситуаціях. Свої корективи у виховання підростаючого покоління
вносить також вулиця, знайомі та незнайомі люди, коло ровесників,
засоби масові інформації, різні соціальні інститути. Чий вплив буде
сильнішим - залежить від сім’ї, міцності тих норм i переконань, які
вона закладає в малюка.
Щоб досягти успіху у вихованні дитини, коли стpiмко
змінюються умови самого процесу виховання, батькам уже замало
засвоювати кращі надбання родинної педагогіки й оволодівати
новими методами i прийомами. В сучасних умовах необхідна
система виховання на основі любові та логіки. Її сутність
базується на тому, що ефективність виховання досягається завдяки
любові, яка не означає вседозволеність, але в той же час є настільки
сильною, що дозволяє дітям робити помилки i навчатися на них.
Логіка ж зосереджується на наслідках, які є результатом цих
помилок. Ці наслідки, у поєднанні з батьківським розумінням i
співпереживанням разом із дитиною її проблем, несуть у собі
великий виховний потенціал, завдяки чому формується правильна
самооцінка дитини, її вміння розв'язувати проблеми, гідно поводити
себе i виявляти емоції адекватно виниклим ситуаціям, грамотно
191

вирішувати проблеми вибору, ретельно обдумувати свої вчинки, а,
отже, нести за них відповідальність. Саме від уміння батьків
будувати cтocyнки з дитиною на основі любові та логіки
залежить успіх в сімейному вихованні, щастя в родині.
Варто завжди пам’ятати: можна заплатити за те, щоб за дітьми
доглядали, щоб їх навчали, але неможливо за гроші доручити комусь
замість нас любити наших дітей! Любов має виходити з серця, її не
можуть замінити на великі гроші, ні дорогі подарунки, ні заняття в
престижних закладах.
Якщо сімейне виховання розглядати з позиції інтересів дитини,
то й більш за все дитині потрібне вiдчyття фізичної та
психологічної безпеки. А тому найперший обов'язок батьків полягає
втому, щоб саме це й забезпечити дитині.
Аби досягти необxiдного ступеня психологічного захисту
треба:
- Встановити відповідні межі діяльності дитини - не тісні, але
контрольовані;
- Навчати i заохочувати її до адекватного вияву емоцій;
- Встановити певні принципи i норми поведінки відносно своєї
дитини:
o приймати її такою, як вона є, без критики та осуду;
поважати дитину як особиcтiсть;
o визнавати той факт, що потреби дитини є законними;
o вмiти втiшати i пiдтpимувати дитину, коли вона вiдчyвaє
бiль, невпевненiсть, переживае стрес, не судити про
дитину лише за окремими рисами характеру;
o виконувати по вiдношенню до дитини фyнкцiї захисника
її iнтepeciв i спiвучасника в її справах.
o поcтiйно аналiзувати власну виховну дiяльнiсть та її
результати, а також завжди пам'ятати, що кожна дитина
має право бути любимою;
o ростити її у безпечному фiзичному i психологiчному
середовищi;
o забезпечувати її необxiдним для вчасного фiзичного,
iнтeлектуального, морального, емоцiйного, естетичного i
соцiального розвитку;
o слухати i чyти дитину;
o повaжати її почyття; серйозно, уважно i шанобливо
ставитися до неї як до особиcтocтi;
o сприяти самовираженню.
Цi права дитини реалiзуються згiдно з чинним
законодавством, через створення вiдповiдних умов i гуманного
оточення, дотримання моральних норм у взаємостосунках у
ciм’i та в суспільстві.
Разом iз тим, батьки також потребують психолоriчної пiдтримки i
мають свої права в умовах ciм’ї, хоч i не вci з них регламентованi
вiдповiдними законами. До таких вiдносяться, насамперед, тi, що
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стосуються права батькiв на повагу i розумiння з боку їхніх дiтей,
права на вiдпочинок, задоволення духовних потреб та інтересів,
права на особисте життя тощо. Реалiзуються цi батькiвськi права
головним чином лише тодi, коли дiти це розумiють, сприймають як
життєву необхiднiсть i дають можливiсть батькам їx здiйснити. У
такий спосiб закладаються основи добрих стосyнкiв мiж батьками i
дiтьми, гуманного ставлення до iнших членiв суспiльства. Вони
формуються завдяки взаєморозумiнню, через визнання i повагу до
кожного як до особистоcтi, створення для кожного умов для
самореалiзацiї та самовдосконалення. Розумiння необxiдноcтi такої
взаємоповаги досягається завдяки діяльнісній любові. Її сутність
виявляється не тiльки в глибокому i нiжному почyттi, а й у потребi та
вмінні турбуватись одне про одного, допомагати i приносити paдicть.
Oтже, правильно виховувати дитину в ciм’ї - це завжди шукати i
знаходити баланс мiж любов'ю i вимогливiстю, мiж милосердям i
справедливiстю. Тодi нiколи не буде соромно за себе i за своїx дiтей,
можна бути впевненим у їxньoмy майбутньому.
–
–
–
–
–

–
–

–

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАTЬКIB
3 раннього вiкy привчайте дитину до усталених норм поведiнки.
У своїx вимогах будьте послiдовними i спокiйними.
Висувайте до дитини вимоги, посильнi їй за вiкoм i piвнем
розвитку. Переконайтеся в тому, що вона правильно вас
зрозyмiла.
Запам'ятайте: чим тихiше ви будете говорити, тим уважнiше вас
будугь слухати! Тому не пiдвищуйте голос на дитину.
Розмовляйте одне з одним лaгiдно. Не вживайте брутальних,
лайливих слiв. Не „сюсюкайте” з дитиною, а спiлкyйтecя
лiтературною мовою.
Обов'язково дотримуйтесь етикету в стосунках i поведiнцi caмi й
навчайте цьому свою дитину. Не забyвaйтe вiтатися, ввiчливо
звертатись, дякувати, робити комплiменти; намагайтеся бyти
акуратними в побyтi, дотримуватись сaнiтарно-гігієнiчних норм,
правильно поводитись за cтoлом тощо.
Намагайтеся аргументувши свое рiшення, якщо не можeтe диrинi
чогось дозволити. Доxiдливо пояснiть iй можливi нacлiдки i
пiдведiть до згоди з таким рішенням.
Обов'язково грайте зi своєю дитиною, для дошкiльного віку це
має бути провідним видом вашої спільної діяльності. Під час гри
дитина не тільки задовольняє свої потреби в рухливості, а й
засвоює нові знання, соціальні вимоги i норми. У старшому вiцi
спiльна гра зближує, поліпшує загальний мікроклімат сім’ї,
розвиває творчiсть i piвeнь життєвої компeтeнтноcтi.
Майструйте разом iз дитиною: з меншими займайтеся лiпленням,
aплiкaцiєю, конструюванням, вишиванням або шитвом тощо. Зi
старшими ремонтуйте меблi, виготовляйте предмети домашнього
вжитку, годівницi, гoтyйтe щоденнi та оригiнальнi страви тощо.
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Не стримуйте дитячу фантазiю, пiдiгpуйте їй, пробуджуйте в нiй
творчiсть.
Проводьте разом вci сiмейнi свята, придумуйте сценарїї, всiм
визначайте ролi, створюйте вiдповiднi костюми, прикрашайте
кiмнати.
Заохочуйте дiтей гoтyвaти для батькiв концерти на свята або
вечори вiдпочинку. Caмi берiть активну участь у таких
концертах.
Завжди знаходьте час i терпiння, аби вiдповідати на дитячi
запитання. Вiдповідайте правильно, але просто i доxiдливо. Не
соромтеся визнати, що ви чогось не знаете. Пообiцяйтe
розiбратися з питанням i обов'язково це зробiть.
Намагайтеся, щоб вaшi слова про доброчиннiсть не розходилися з
конкретними справами. Допомагайте тим, хто цього потребує.
Виявляйте милосердя до знедолених. Пояснюйте дитинi, чому так
потрiбно робити.
Оргaнiзуйте сiмейне життя таким чином, щоб не тiльки ви мали
обов'язки перед дитиною, а й вона перед вами. Надавайте їй
можливiсть зрозyмiти, що ви також потребуєте її посильної допомоги.
Навчайте дитину адекватному вияву почyттiв, її емоції мають
вiдповідати настрою та конкретній ситуації.
Поважате свою дитину, її почуття, iнтepеси, потреби. Не
принижуйте її, намагайтеся пiдтpимyвати довiрливi стосунки, за
яких у неї не буде від вас ceкpeтiв.
Намагайтеся зрозyмiти i пiдтpимати дитину.
Розвивайте в собі та в своїх дітях почуття гумору. Воно
сприятиме створенню загального позитивного фону в ciмейних
стосунках полегшить спiлкyвaння, допоможе сформуватися оптимiстичному ставленню до життя та його проблем.
Пам'ятайте, що для дитини ваше ставлення до рiдниx батькiв є
найкращим прикладом того, як треба ставитися до вас!
Обладнайте в дитячiй кiмнaтi кyroчок або cтiнy вдячнocтi.
Розмicтiть там фотокартки дідусів, бабусь, батькiв, виховательки
дошкiльного закладу, улюбленого вчителя (обов'язково з
підписами), коpoтeнькi розповiдi про них i зверненi до них слова
подяки. 3 роками поповнюйте її.
Виховуйте i розвивайте цiннicнe ставлення до життя, до кожної
конкретної особистості.
Спостерiгaйтe за розвитком своєї дитини. Бажано від її
народження вести „Щоденник спостережень”. Записуйте в нього
все те, що вас радує, засмучує, тривожить, свої роздуми з
приводу цього. Можливо саме тaкi записи допоможуть вам у
майбутньому зрозyмiти свою дитину i причини її тих чи iншиx
вчинкiв. Такий щоденник можна подарувати дитинi на її
повноліття.
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Основні підходи до розуміння поведінки дитини
Предметом особливої розмови може бути поведінка дитини, її
дисципліни. У проведеному нами дослідженні 18% опитаних молодих
батьків скаржилися на надмірну впертість своїх діток, 14% - на
надмірну знервованість, 8% - на те, що діти підкорюються тільки
силі, 10% - на егоїзм. Майже 72% респондентів відмітили проблеми у
налагоджувані стосунків з дітьми, у взаєморозумінні, у формуванні їх
поведінки і дисципліни взагалі.
Стосовно дитини проблема дисципліни може бути
представлена двома категоріями - зовнішньою і внутрішньою.
Техніка зовнішньої дисципліни базується на тому, що від
дітей домагаються максимальної слухняності. Техніка
внутрішньої дисципліни спрямована на виховання в дитини
самодисципліни, тобто прищеплення таких цінностей, які
потім стануть для неї головними принципами в поведінці,
нормами співжиття в суспільстві.
Перша категорія обов’язково передбачає нагороду і покарання.
В арсеналі батьківських покарань знаходяться вербальні форми,
образливі порівняння, ізоляція (дитину ставлять в куток або
відправляють в іншу кімнату, не розмовляють з нею), позбавлення
якихось привілеїв і фізичні покарання. Такі методи виховання та їх
результати можна порівняти з замкнутим колом. Судіть самі: будьяке покарання викликає у дитини стан тривоги і нервовості; може
викликати нелюбов або навіть ненависть до тих, хто її карає, і до
того, хто не протидіє цьому у момент покарання, породжує агресію і
провокує на нові негативні вчинки, а, отже, викликає нове
невдоволення нею і нове покарання. Такий вчинок підтверджують
наведені вище дані. Як, бачите коло замкнулося. Його не можна
розірвати, щоразу підсилюючи жорстокість виховних мір, оскільки
механізм протидії залишається майже незмінним. Крім того,
покарання
породжує
почуття
невпевненості
неадекватності.
Покарана дитина відчуває себе одинокою, полишеною батьківської
любові і нікому не потрібною. Їй здається, що вона погана, найгірша
від усіх. З часом це стає переконанням і вона поводить себе
відповідно до цих уявлень. Таким чином, батьки у своїй діяльності
мають ефект, протилежний бажаному. Покарання не тільки не
попереджує і не спиняє антисоціальну поведінку, а й підсилює
причину такого поводження. Ось приклад з життя:
…щодня молоді мами збираються біля під’їзду поспілкуватись. Їх
дітки також знаходять собі якісь справи: хтось грає в ляльки, хтось –
в машинки, а Сашко весь час крутиться біля дорослих. Йому цікаво
слухати їх розмови. Мати не дуже звертає на нього увагу. Але коли
він сам починає щось коментувати і поспішає сусідам розповісти
якісь подробиці сімейного життя, про які мама бажала б промовчати,
вона здіймає на нього руку і лементує: „от паскудна дитина, іди з
моїх очей” – і гонить його від себе. Сашко дметься і не охоче відбігає
вбік, кілька разів дражнить матір тим, що повертається до їхнього
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гурту. Вона робить вигляд, що не помічає його, а за кілька хвилин
чути плач дівчаток: Сашко забрав у них ляльку і зруйнував „хатку”,
яку вони для неї обладнали.
Сльози, крик… Всі сваряться на Сашка, а мама, піймавши,
добре прикладає руку до спини дитини, тепер уже плаче і Сашко, він
виривається, викрикує образи на адресу матері, відскакує вбік і
кидає в неї камінці. Закінчується все тим, що молода мама хапає за
комір сина і тягне його до квартири, звідти довго чути їх істеричні
крики…
Такі сцени в різних варіантах відбувалися майже щодня.
Сашка завжди ще здаля можна було впізнати по замурзаному
обличчю і одягу (хоч переодягали його декілька разів на день0. Він
чіплявся з різними запитаннями до перехожих. А до тих, хто
відповідав йому, намагався підійти ближче, торкнутися і зазирнути в
очі, здавалося, дитина шукає тепла…
Мені стало відомо, що коли прийшов час іти Сашкові до школи,
виникли великі проблеми. До цього хлопчик не відвідував дитячий
садочок, не мав ніяких уявлень про норми співжиття в колективі.
Дома, як виявилось, дитиною ніхто не займався - отже вона зовсім не
вміла читати, писати і лічити. Його поведінка також викликала
нарікання вчителів. Через деякий час хлопчика оформили в інтернат.
Він закінчив 2-ий клас, але не став більш слухняним і культурним –
навпаки, в поведінці ще більш відчувався виклик і бажання все
трощити на своєму шляху. Відчувається, що проблема поведінки у
Сашка має більш глибокі корені, ніж просто неслухняність. Її
причиною може бути стан нервової системи, який спровокований
загальним мікрокліматом сім’ї та методами виховання батьків,
головним з яких були різні форми покарання. На жаль, батьки
відкидають поради проконсультуватися у лікаря – невропатолога або
психіатра, звернутись до практичного психолога, аби отримати
допомогу з налагодження стосунків у сім’ї. А тим часом Сашко зламав
поручні в парадному, вибив металеві планки з дверей, підпалив
поштові скриньки, систематично користується східцями, як
туалетом.
Як же зробити так, щоб не „розхитувати” ні фізичне, ні
психічне здоров’я дитини та й самих батьків? Яку вибрати
тактику? Головне, звичайно, залежить від позиції батьків: дитина,
яку люблять, достатньо приділяють їй уваги і навчають, як себе
поводити, не може стати дисциплінарною проблемою.
Підхід до розуміння поведінки дитини, її дисципліни з позиції
почуттів, а не контролю і пригнічення, не може бути зведений до
переліку простих правил, порушення яких веде до покарання.
Дитину не можна запрограмувати. У вихованні дисципліни необхідно
виходити з пріоритету почуттів дитини. Якщо емоційний клімат
родини сприятливий – дитина буде відчувати себе у безпеці навіть
тоді, коли батьки стосовно неї будуть діяти достатньо твердо і
звужувати її діяльність розумними рамками. Такий підхід до
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дисципліни потребує відокремлення людини від її дій або вчинків. У
ситуаціях, коли дитина зробила якусь шкоду, батькам слід робити
оцінку не самої дитини, а її вчинків. Самі ж почуття до дитини як
особистості змінюватись не повинні. Краще сказати: ”Мені зовсім не
подобається, як ти себе поводиш, але я люблю тебе і сподіваюсь, що
цього більше не буде”.
Дисциплінувати дитину потрібно або в термінах почуттів, або в
термінах дій. У таких випадках ми будемо мати справу з
актуалізуючою дисципліною. Давайте розглянемо декілька прикладів.
1. Тільки ставлення.
„Я як дам йому наступного разу!” - з такою реплікою
повертається дитина з прогулянки. Вона скаржиться на друзів,
оскільки знаходиться під враженням ситуації, що відбувалася, і їй
просто треба виговоритися, тобто висловити своє відношення: „Мене
так дратує Микола. Він зовсім не вміє грати у футбол, тільки робить
всім підніжки. Ось подивись на мої ноги – одні синці”.
Батькам дуже важливо зрозуміти, що це тільки емоції і не
більше. Дитині треба дати можливість виговоритись, і ні в якому разі
не підігрівати агресію фразами типу: „Я це чую від тебе щодня.
Невже не можеш за себе постояти? Скільки можна приходити з
сінцями?”
Така батьківська помилка може спричинити до того що почуття
(тобто емоції) можуть бути переведені в сферу дій.
2. Дія.
Дитина може сказати і так: „Мене так дратує Микола, що я
збираюсь його побити”. Тоді вірною буде така реакція батьків: „Ми
тебе розуміємо. Але уяви собі, чим це може закінчитися. І що від
цього зміниться?” (ідеальний варіант, якщо батько пропонує пограти
у футбол разом з дітьми, а заодно і пояснити Миколці правила гри).
3. Дія вже відбулася.
Діти посварились. Один обізвав (або штовхнув) іншого і намагається
пояснити батькам, чому він так зробив, тобто намагається довести
свою правоту. Правильною тактикою з боку батьків буде відійти від
конкретного випадку і узагальнити те, що відбулося (саме це в
подібних ситуаціях треба ставити собі за мету).
- Я вважаю, що вчинив правильно. Так йому і треба! – каже Сергійко.
- Тобто по-твоєму це найкращий спосіб довести свою правоту? –
уточнюють батьки.
- Так.
- І ті міг би так сказати (зробити) своїй мамі, якби вона була неправа?
Такий діалог сприятиме переоцінці дитиною власного вчинку.
4. Покарання обов’язкове.
Якщо виникають ситуації, коли без покарання обійтися не
можна, то батькам у своїй реакції необхідно відмовитись від
особистого осуду. Тобто треба ніби розділити себе і покарання.
Батьки можуть і повинні бути в своїх діях виразниками
загальноприйнятих норм, але не суддями власних дітей. Отже,
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покарання на фоні широковживаних фраз типу: „Буде так, як я
сказав”, „Я тобі як казав робити?”, „Я тобі дам за такі слова!”, „Ось ти
зараз в мене отримаєш!” - не можуть мати необхідного педагогічного
ефекту.
„Давай поміркуємо над тим, що відбулося, - пропонує батько. –
Ти розбив шибку, і я вже нічого не можу вдіяти, але поясни мені, що
відбулося?”
(дитина розповідає, як граючи з м’ячем (у футбол), випадково влучила
ним у шибку). Батько уважно слухає, а потім говорить: „Я розумію,
що ти зробив це випадково. І розумію, що у вас була гра, але ж у
кожної гри, як і в житті, існують певні правила. За їх порушення
треба відповідати. Суддя в футболі теж керується цими правилами.
Скажи мені, яке покарання ти вважаєш правильним зараз?”
Подібна тактика добре розвиває самостійність і відповідальність
за свої вчинки. У цій ситуації можна дійти висновку, що покарання –
покаранням, а стосунки між батьком і сином залишаються
довірливими. Хоча в повсякденному житті необхідно намагатись
обходитися від покарань. Нажаль, є багато інших прикладів. Про
деякі з них інколи можна прочитати в періодичній пресі, почути чи
побачити по телевізору.
Інколи батьки пред’являють дитині вимоги підкорятися і
поважати їх головним чином тому, що не завжди бувають упевнені в
собі. На неслухняність дітей батьки реагують здебільшого хворобливо.
Хто не чув від них таких слів: „Ми стільки для тебе робимо, а ти
такий невдячний!”. Для дитини дошкільного віку такі репліки звучать
абстрактно і не можуть бути зрозумілими. Тим, хто хоче мати
виховану дитину ми пропонуємо сім принципів виховання
дитини:
1. Відокремлюйте свої почуття від дій. Не осуджуйте дитину. Вона
повинна відчувати, що її люблять, але дії її неприйняті і повинні
бути покареними. Пам’ятайте, щоб змінити вчинки дитини,
треба зрозуміти її вчинки і навчитись їх долати!
2. Уважно вивчайте дитину – ви повинні знати стан її здоров’я,
нервової системи. Дії дитини в стані нервового розладу повинні
сприйматися як симптом більш глибоких емоційних ускладнень,
викликаних критикою, звинуваченням чи покаранням.
3. Відповідайте на почуття дитини. Створіть такі умови, щоб
дитина могла виговоритись, а її негативні емоції знайшли вихід
у словах, а не в діях.
4. Якщо без покарання обійтись не можна, хай дитина вибере його
сама. Практика свідчить, що діти, як правило, вибирають більш
суворе покарання, ніж би хотіли батьки. Але в таких випадках
вони вже не вважають його жорстоким, несправедливим і не
ображаються на батьків.
5. Караючи дитину впевніться, що вона розуміє ЗА ЩО, що
звинувачує в цьому себе, а не того, хто карає. Допоможіть їй
зрозуміти правила поведінки і засвоїти їх.
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6. Дайте зрозуміти дитині, що дисциплінарні проблеми дітей

стосуються не лише дорослих, а є їх спільними. Це дозволяє
уникнути
перетворення
дисциплінарної
ситуації
на
міжособистісний конфлікт.
7. Накладіть обмеження на не безпечні та руйнівні дії. Допоможіть
дитині спрямувати її дії на інше, дозволене русло. У цьому
полягає основна формула динамічного підходу до проблеми
дисципліни дитини.
Порушення чи не дотримання цих принципів, відсутність
або недостатність культури у батьків призводить до їх
жорстокого поводження з дітьми.
Сімейне виховання це своєрідна керована система
взаємовідносин батьків з дітьми, а тому його ефективність
певною
мірою
залежить
й
від
прагнення
батьків
самовдосконалюватися, бути у всьому позитивним прикладом
своїм дітям. Ще китайський філософ Конфуцій говорив: „Якщо
не можеш удосконалювати себе, то як же зможеш
удосконалювати інших людей?” Відповідно, кожній матері та
батькові потрібно вчитися бути гідними вихователями своїх
дітей, вчитися керувати взаємостосунками з дітьми.
Недарма видатний український педагог В.О.Сухомлинський
наставляв батьків: „Виховуючи свою дитину, ти виховуєш
себе, стверджуєш свою людську гідність”.
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Негативні наслідки фізичного та психологічного насильства
Ф. Достоєвський за те, щоб не пролилася сльоза безневинної дитини,
готовий був заплатити досконалістю світу. Однак нинішня реальність
така, що багато дітей розплачуються стражданнями й навіть життями за
цінності непомірно менші: за самоствердження батьків, за влаштування
татового або маминого особистого життя й т.д. Діти стають заручниками
п'яних батьків і постійно роздратованих матерів, їх ґвалтують рідні
батьки, вітчими, вихователі дитячих будинків.
Проблемою насильства і жорстокості в дитячо-батьківських
відносинах у даний час стурбовані в усьому світі.
Великий вплив на взаємини в сім’ї робить культ жорстокості,
що існує в сучасному суспільстві. Соціально-економічні умови, у яких
знаходиться наша країна, зміна суспільно-політичного ладу,
становлення ринкових відносин, переоцінка цінностей привели до
піку жорстокості, що за прогнозом соціологів повинен був
збільшитися на 1994-1996 р., що і відбулося реально. Однак і надалі
ріст проявів жорстокості, по нашим даним, не призупинився.
Відповідно до досліджень, батьківська жорстокість має місце
приблизно в 45 – 49 % сімей. А якщо враховувати всі потиличники,
погрози, залякування, ляпаси й т.д., то практично кожна дитина хоч
один раз зіштовхувалася з проявом жорстокості, тиску чи насильства
з боку своїх батьків.
У сучасній вітчизняній літературі до останніх років
виділяли 4 основні форми жорстокого поводження з дітьми:
фізичне насильство, сексуальне насильство або розбещення,
психічне (емоційне) насильство і зневага потребами дитини, що
позначається деякими авторами як моральне насильство.
Фізичне насильство - навмисне нанесення фізичних
ушкоджень дитині батьками або особами, що їх замінюють, або
відповідальними за виховання. Ці ушкодження можуть призвести до
смерті, викликати серйозні порушення фізичного або психічного
здоров'я або відставання у віковому розвитку. Серед причин
застосування фізичного насильства перше місце посідає алкоголізм
батьків і бажання зняти роздратування. Нерідко діти розглядаються як
перешкода в рішенні соціально-побутових, особистих проблем, звідси побиття дітей, їхнє усунення („не треба годувати, удягати”, „можна
більш вдало знову вийти заміж” і т.д.).
Сексуальне насильство або розбещення - усвідомлене або
неусвідомлене в силу вікової незрілості або інших причин залучення
дитини, з її згоди або без, у сексуальні відносини з дорослими з метою
одержання останніми вигоди, задоволення або для досягнення
корисливих цілей.
Батько регулярно примушував п'ятнадцятирічну дочку до
співжиття. Сказати про цьому матері дівчинка боялася - батько
обіцяв її за це убити. Усе спливло, коли явними стали ознаки
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вагітності. Судово-медична
дієздатним...

експертиза

визнала

батька

цілком

Під сексуальним насильством маються на увазі випадки
сексуальних дій, якщо вони відбувалися з застосуванням погрози або
фізичної сили, а також якщо різниця у віці ґвалтівника і жертви
складає не менш 3-4 років.
Згода дитини на сексуальний контакт не дає основ вважати його
ненасильницьким, оскільки дитина не має волі, знаходячись у
залежності від дорослого, і не може повною мірою передбачати всі
негативні для себе наслідки сексуальних дій.
Дослідження показують, що вітчими (небіологічні батьки) частіше
залучені в сексуальне насильство стосовно дітей дружини. Однак
останнім часом збільшилося число зґвалтувань малолітніх дітей
батьками і дідами. Так, у травні 1999 р. газети повідомляли про те, що
70-літній дід намагався зґвалтувати свою п'ятирічну внучку...
Фіксується усе більше фактів материнського інцесту. Так, газета
„Абсолютно секретно” ( 1999 р. - №9. - Вересень ) проводить разом з
батьком п'ятирічної дитини розслідування сексуальних домагань рідної
матері до дитини...
За даними вчених США, повідомляє газета, від 20 до 30%
неповнолітніх дівчинок і до 10% хлопчиків піддаються сексуальному
насильству в родині.
За статистикою МВС, наприклад, у Росії реєструється сім-вісім
тисяч випадків сексуального насильства над дітьми в рік, однак
реальне число потерпілих щонайменше в десять разів більше. За
даними „Незалежної газети” (1997, 19 червня) щорічно в Росії більш
300 тис. дівчат у віці до 19 років роблять аборти.
Психічне (емоційне) насильство - періодичний, тривалий або
постійний психічний вплив батьків, опікунів або інших дорослих,
відповідальних за виховання дитини, що приводить до виникнення в
нього патологічних рис характеру або ж гальмує розвиток його
особистості. До цієї форми насильства відносяться:
- відкрите неприйняття і постійна критика дитини;
- погрози на адресу дитини, що виявляються в словесній формі без
фізичного насильства;
- образи і приниження гідності дитини;
- навмисна фізична або соціальна ізоляція дитини;
- пред’явлення до дитини вимог, що не відповідають вікові і
можливостям;
- неправда і невиконання дорослими обіцянок;
- одноразовий грубий психічний вплив, що викликав у дитини психічну
травму.
Тобто відбувається насильство над потребами, намірами,
почуттями, установками дитини, приниження або примус її до дій,
що суперечать її прагненням. Цей вид жорстокого відношення до
дітей найбільш розповсюджений і найменш досліджений практичною
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психологією. Нажаль, в останні роки зростає кількість дітей, що
зштовхнулися саме з таким видом насильства.
Зневага потребами дитини (моральна жорстокість) відсутність з боку батьків, опікунів або інших дорослих,
відповідальних за виховання дитини, елементарної турботи про неї,
у результаті чого порушується її емоційний стан і з’являється погроза
її здоров’ю або розвиткові.
Форми моральної жорстокості можуть бути різними:
- відсутність харчування, одягу, житла, освіти, медичної допомоги,
включаючи відмову від її лікування;
- відсутність належної уваги і турботи, у результаті чого дитина
може стати жертвою нещасного випадку;
- залучення до вживання алкоголю, наркотиків, а також у
здійсненні злочину.
Інтерес викликають результати деяких емпіричних досліджень,
присвячених впливові на дитину різних факторів середовища.
Дослідники (Г. Ковальов, Д. Думитрашку) встановили, що місце
розташування, розмір і просторове аранжування житла, як і
кількість проживаючих у ньому людей, опосередковано позначається
на міжособистісних відносинах, що складаються між членами
родини, а отже, і на визначених стилях і тактиках виховних впливів
на дітей.
Істотний
виховний
вплив
може
зробити
кількість
і
розташування кімнат у будинку, а також наявність у дитини
особистої і „контрольованої” тільки їм території. Виявляється, що
якщо людина протягом тривалого часу знаходиться в умовах повної
відсутності особистої території і позбавлена можливості персонально
відповідати за неї (тобто знаходилася в умовах територіальної
депривації), то вона стає безпорадною й у всіх інших ситуаціях,
демонструючи невпевненість, страх і безініціативність при
необхідності приймати самостійні рішення і відповідати за них.
Відмітимо, що сьогоднішня об'єктивна ситуація в нашій країні
свідчить про загальну тенденцію до скорочення простору життєвого
середовища для дитини з усіма наслідками, що звідси випливають.
Недолік турботи з боку батьків може бути і ненавмисним: він
може бути наслідком хвороби, бідності, недосвідченості або неуцтва
батьків, наслідком стихійних лих і соціальних потрясінь.
Останнім
часом
виділяється
ще
одна,
найбільш
нелюдська, на наш погляд, форма жорстокості в дитячобатьківських стосунках— торгівля дітьми. Аналіз преси за 1999
р. дозволив зафіксувати більш 15 таких випадків. Так, в одному з
номерів газети „Московський комсомолець” описувалися дії
оперативної служби по затримці молодих батьків, які хотіли продати
свого 11-місячного сина за 25 тис. доларів...
Постійні знущання - моральні та фізичні - стають причиною
втеч дітей з сім’ї.
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М., який славився зразковим працівником, жадав від сина
рабського підкорення, за найменшу провину бив. Один раз за
те, що тринадцятирічний хлопець пішов без дозволу гуляти із
собакою, він роздягнув його догола, побив білизняною мотузкою,
а потім, зв’язавши, замкнув на балконі без одягу, хоча був уже
листопад. Після цього хлопчисько втік з будинку і 8 днів ховався
на горищах.
Статистика останніх років відзначає неухильний ріст
самогубств серед школярів. Аналіз причин суїцидів, судовопсихіатрична експертиза дозволяють зробити висновок, що
доведення до самогубства можна розглядати як одну з форм
психічного та морального насильства.
Дванадцятирічний К. приїхав у місто Н. із Середньої Азії, через
переїзди і різницю в програмах відставав у новій школі по всіх
предметах. Батьки синові в навчанні не допомагали, але
вимагали гарних оцінок. Після кожних батьківських зборів
хлопчика карали, влаштовували екзекуцію. У той фатальний
день мати, одержавши виклик у школу, відправила сина у ванну
привести себе в порядок. Зайшовши туди через кілька хвилин,
вона знайшла сина повішеним із зашморгом на шиї. Хлопчик
залишив записку: „Я не хочу йти на збори, мене знову будуть
лаяти”.
Ми навели типовий випадок, - дитина настільки боїться
покарання або настільки утомилася від тиску дорослих, лементів і
тих же покарань, що приймає рішення піти з життя і сповіщає про це
в прощальному листі. Однак, з погляду психології, загальних підходів
до інтерпретації й аналізу будь-якого вчинку бути не може, і дане
роз'яснення ми використовуємо лише як приклад одного з можливих
пояснень.
Коли хлопчикові було 2 місяці, п'яний батько вдарив його чоботом
по голові. Подорослішав, І. став часто скаржитися на головні
болі, погано вчився. Мати і вчителі постійно лаяли хлопчика, не
роблячи спроб допомогти. Вітчим відкрито ненавидів його, часто
бив. У день, коли І. покінчив із собою, мати погрожувала
покарати його за те, що він зіпсував коробку сірників.
За даними опитування, проведеного інститутом Гэллапа серед
молоді 16-24 років, останнім часом до самогубства приводить усе більш
зростаюча прірва, між багатими й бідними, зростаюче число неповних
сімей, популярність вогнепальної зброї, жорстоке поводження з дітьми і
загальна „невіра у завтрашній день”.
Так, одна дівчина написала, чому вона хоче вмерти:
„Я завжди усього боюся, боюся батьків, учителів. Боюся ядерної
і простої війни, екологічних катастроф, боюся теракту. Я не
вдалася зовні і боюся, що ніколи не вийду заміж, у мене не буде
дітей. Краще мені не жити....” (Ліза, 15 років).
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Насильство породжує монстрів
Фізичні і психологічні травми, одержані в дитинстві, можуть стати
ланками лиховісного ланцюжка, що тягнеться з покоління в покоління.
От приклад однієї з пацієнток англійського психолога Зайди Хол.
Молода жінка розповіла, як у дитинстві батько карав її за найменші
помилки. Він бив її, уголос рахуючи удари. Якщо при цьому був
присутній її шкільний друг, то вона могла сподіватися на менше число
ударів. Наприкінці екзекуції, коли вона втрачала контроль над собою і
починала плакати, батько намагався обійняти її, і вона переживала
почуття провини, тому що відсторонялася і, тим самим, його кривдила.
Навіть коли вона виросла, вона була переконана, що заслуговувала
покарання, і звинувачувала себе в тому, що недостатньо сильно любила
батька.
Коли батьки б'ють своїх дітей, вони убивають їх душі.
Професіонали знають безліч подібних випадків „убивства душі”. Два
англійських психологи Л. Шенгольд і А. Міллер проаналізували ряд історій
з їхньої власної практики, а також з літератури. Шенгольд описав
біографію Каспара Хаузера, що був ув’язнений до одиночної камери
в'язниці, утримувався в темряві, на земляній підлозі, часто його
заспокоювали опіумом. Наслідки цього були жахливі. Коли він
подорослішав, він поводився так, начебто йому було три роки. Він не
вмів говорити, не впізнавав себе в дзеркалі, не розрізняв живі та
неживі об'єкти. У нього не було почуття гумору, він не виражав ніяких
емоцій, ні страху, ні гніву, ні задоволення.
На щастя, у повсякденному житті подібні випадки нетипові;
проте ми часто зіштовхуємося із ситуаціями, що можуть привести до
досить важких психологічних наслідків: це образи, яким піддається
дитина з боку дорослих у школі або вдома. Над нею, наприклад, зло
насміхаються перед усім класом, або - усе, що не робить дитина в
родині, піддається нищівному глузуванню: „У тебе руки не з того
місця ростуть - краще нічого не чіпай!”
Аліса Міллер у книзі „Для твого власного добробуту” (1980 р.) на
прикладах з життя Адольфа Гітлера показує, як психологічне
насильство породжує подібних монстрів. Вона спробувала уявити, що
це значило - виховуватися в такій родині, у який зростав Гітлер.
Усі біографи згодні, що Клара Гітлер дуже любила свого сина і
балувала його. Однак його наступні відносини з жінками показують,
що він не був навчений любити, любов його матері була пронизана
скоріше тривогою і страхами, ніж безумовним прийняттям.
До народження Адольфа в Клари були троє дітей. Усі вони
померли від дифтерії протягом одного місяця. Перші двоє, ймовірно,
були уже хворі, коли народилася третя дитина, яка померла, коли їй
було тільки три дні. Через 13 місяців народився Адольф. Після смерті
дітей Клара перенесла усі свої почуття на нього. Природно, вона
відчувала страх за здоров'я Адольфа. Страхи були сильні, але
стосувалися тільки його тіла. Уваги душі не приділялося зовсім. Вона
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ідеалізувала померлих дітей, а живі діти постійно відчували
неможливість власної відповідності ідеалові.
Клара була цілком підлегла чоловікові - він „завжди прав”. Алоїз
Гітлер був незаконнонародженим сином служниці Марії Шикльгрубер.
Хто був його батьком (тобто дідусем Адольфа) - невідомо, хоча є трохи
претендентів на цю роль. Напевно про батька Адольфа відомо лише, що
він був бідний, незаконно народжений, у віці п'яти років його
відлучили від матері, і в ньому текла єврейська кров.
За
характером
він
був
запальний,
вимагав
повного
підпорядкування в родині, бив дружину і дітей. Особливу лють
викликав у нього Адольф. Щодня він одержував свою порцію ляпасів.
Алоїз почав бити сина, коли тому було тільки 4 роки. Не викликає
сумніву, що Гітлер у родині систематично піддавався психологічному і
фізичному насильству. Коли ж батько вмер, було вже пізно.
Психологія насильства стала частиною його власного Я. Він як би
перейняв роль батька, став таким же невпевненим у собі, амбіційним,
жорстоким, знущався зі слабкого.
Незважаючи на те, що він був безсумнівно обдарованим, він
погано учився. „Хто знає,- пише Аліса Міллер,- цей здатний хлопчик
міг би, ймовірно, знайти інший, більш гуманний шлях виявити себе”.
Але навіть орієнтація на інтелектуальні цінності була неможлива для
нього через ранні конфліктні відносини з батьком, що було
перенесено на вчителів, школу, а потім і на увесь світ.
Свою ідеологію він побудував на підставі фантазій із приводу
того, що відбувалося в його родині. Наприклад, Аліса Міллер
переконана, що геноцид проти євреїв виник як реванш за батька,
якого підозрювали в тому, що він наполовину єврей, а бажання
звільнити Німеччину - як звільнення матері від гніта батька. Не
виключено, що саме проживання в родині тітки, хворою
шизофренією, викликало до життя декларацію про те, що
душевнохворі повинні бути знищені, тому що вони марні, шкідливі
для суспільства.
Звичайно, це крайні ситуації. Але навіть і не в настільки
очевидних випадках батьки застосовують так називану „отруйну
педагогіку” - комплекс виховних впливів, що ведуть до розвитку
травмованої особистості. Аліса Міллер узагальнила деякі „правила
отруйної педагогіки”. Батьки і вчителі повинні знати їх і
відслідковувати в собі той момент, коли вони починають здійснювати
„убивство душі” дитини.
Звичайно, мені можуть заперечити: „нас так і виховували, і
начебто нічого, виросли гарними людьми”. Це звучить приблизно так:
„Я відчуваю вдячність до свого батька за те, що він з мене зробив
людину, хоча він і застосовував фізичні покарання. Він це робив для
моєї ж користі. Тепер я його розумію. Тому я має намір теж бити свого
сина. Виросте - зрозуміє...” Перед нами ланцюжок: людина, що
піддавалася насильству, сама стає насильником до свого сина, який,
зрозуміло, теж виросте ґвалтівником.
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Отже, „правила” Аліси Міллер - як виховати дитину з
„убитою душею”:
1. Батьки - хазяї (не слуги!) залежної від них дитини.
2. Вони визначають, що добре і що погано.
3. Дитина несе відповідальність за їх гнів. Якщо вони сердяться –
винувата вона.
4. Батьки завжди повинні бути захищені.
5. Дитяче самоствердження створює погрозу батькам.
6. Дитина повинна бути зломлена - чим раніше, тим краще.
7. Усе це повинно відбутися, поки дитина ще зовсім маленька, щоб
дитина „не помітила” цього і не стала здатною викрити батьків.
Методи, якими добиваються слухняності в таких
випадках, можуть бути наступними: психологічні пастки, обман,
нещирість, відмовки, маніпуляції, тактика залякування, відсутність
любові, ізоляція, недовіра, приниження, ганьба дитини, глузування та
примус, аж до катування.
Ґрунтуючись на цих правилах, „отруйна педагогіка”
висуває наступні установки для дітей:
1. Любов - це обов'язок.
2. Ненависть може зникнути, якщо попросила вибачення.
3. Батьки заслуговують поваги просто тому, що вони батьки.
4. Діти не заслуговують поваги просто тому, що вони діти.
5. Образа робить дитину сильніше.
6. Висока самооцінка шкідлива.
7. Низька самооцінка робить людей альтруїстами.
8. Ніжність (сильна любов) шкідлива.
9. Задовольняти дитячі бажання - неправильно.
10. Суворість, брутальність і холодність - гарна підготовка до життя.
11. Вдати з себе вдячного краще, ніж чесно виявити свою невдячність.
12. Те, як ви поводитеся, важливіше того, якими ви насправді є.
13. Ні батьки, ні Бог не переживуть, якщо їх скривдити.
14. Тіло - це щось брудне й огидне.
15. Сильні почуття шкідливі.
16. Батьки не можуть говорити дурниці або бути винними.
17. Батьки завжди праві.
Якщо сумлінно дотримуватися правил „отруйної педагогіки”,
результат гарантований. Ви одержите дитину з „вбитою душею”, яка,
виростаючи, сама стає „душогубом”.
Що ж робити? Аліса Міллер не була б гарним психологом, якби не
розуміла, що причини такого „виховання” не в тому, що батьки
цілеспрямовано хочуть виховати лиходіїв. Виходить, у них самих є
причини робити те, а не інше. Вони зовсім щиро переконані, що
роблять усе для блага дитини. „Для твого ж добра”, - говорить і думає
такий батько, калічачи свою дитини.
Серед батьківських мотивів можуть бути:
1. Несвідома потреба перенести на іншого приниження, якому
піддавалися колись самі.
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2. Потреба знайти вихід пригніченим почуттям.
3. Потреба володіти і мати у своєму власному розпорядженні живий

об'єкт для маніпулювання.
4. Самозахист, у тому числі потреба ідеалізувати власне дитинство і
власних
батьків
за
допомогою
догматичного
перекладання
батьківських „педагогічних” принципів на свою власну дитину.
5. Страх до свободи.
6. Страх появи того, що було пригнічено, того, на що наштовхуються у
своїх власних дітях, того, що повинно бути знищене в самому зародку.
7. Реванш за біль, що він колись пережив.
8. Очевидно, що якщо хоч один пункт із усіх перерахованих є в
наявності, шанс перетворити „отруєну” педагогіку в „гарну” дуже
проблематичний.
Усе це значить, що діти повинні виховуватися без всяких
обмежень. При нормальному вихованні ключовими моментами
повинні бути повага з боку дорослих, терпимість до дитячих
почуттів, природність педагогічних впливів - незалежно від
педагогічних принципів. Що тут мається на увазі? З одного боку,
педагогічні принципи виникають при узагальненні або педагогічному
досвіді і, як відправна точка засвоєння чужого досвіду, цілком годиться;
однак тут є два дуже важливих аспекти. По-перше, у кожного з нас є
ідеальне знання того, як виховувати дітей. Це знання містить ті правила
і принципи, за якими виховувалися ми самі і які, ймовірніше всього, ми
будемо реалізовувати їх на своїх дітях. Якщо ж немає впевненості в їхній
правильності або ж є бажання їх кардинально змінити, то чужі
принципи можуть гармонійно бути реалізованими тільки за умови, якщо
в самому педагогові-вихователеві-батькові відбудуться істотні відповідні
зміни. По-друге, будь-яка реальність завжди багатша, ніж будь-який
принцип. Тому на принципи іноді можна спиратися, але не варто
підкоряти їм живе різноманіття людських проявів і, тим більше,
ставити принципи в понад усе при вихованні. Принципи
створюються для опису, структурування дійсності, але вони починають
функціонувати деструктивно, якщо дійсність приноситься їм у жертву.
По-третє, якщо немає почуття реальності, будь-який принцип може
бути доведений до абсурду. Незалежність від педагогічних
принципів створює особливо багато труднощів для батьків і
педагогів. Тому є кілька причин:
1. Якщо батьки рано навчилися ігнорувати свої почуття, не приймати їх
серйозно, висміювати їх, вони відчувають дефіцит чутливості, необхідної
для успішного виховання дитини. Вони намагаються застосовувати
готові педагогічні принципи як підпору (милицю). Тому при певних
обставинах вони не виявляють ніжності через страх розпестити дитини,
в інших випадках вони приховують образу.
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2. Батьки, які, будучи дітьми, навчилися ніколи не усвідомлювати своїх
власних почуттів або не мати своїх власних інтересів, тому що це право
ніколи не давалося їм, будуть почувати себе невпевнено і залежно від
сформованих педагогічних правил.
Ця невпевненість веде до підриву безпеки дитини, незважаючи ні
на які правила.
Людина, яка у вихованні сина намагається керуватися принципом
„строгості заради його ж блага”, не зважає на його бажання й образи.
Природно, що вибір цього принципу пов'язаний з його особистою
сімейною історією. Сам переживши у дитинстві постійні й жорстокі
образи, батько застосовує суворі, навіть насильницькі заходи, кривдячи
та принижуючи свою дитину лише для того, щоб вперше в житті
задовольнити свою власну потребу в повазі. Але таке поводження не
виключає періоди мазохістичного поводження, коли той же самий
батько буде миритися з будь-якою поведінкою сина, тому що він ніколи
не вчився визначити кордони своєї терпимості (не вміє сказати „ні”). Це
почуття провини, що передує несправедливому покаранню, вело до
незвичайного потурання, що приводило до різкого зростання тривоги в
сина, який не міг винести невизначеності того, яка ж особа батька
сьогодні. Агресивність дитини, що підсилюється, приводить часом до
того, що вона бере на себе садистську роль стосовно бабусі і дідуся.
Така ситуація, коли дитина „занадто далеко заходить”, показує
педагогам, що дисципліна і застосування покарань - необхідні.
3. З тих пір, коли дитина починає використовувати в якості „дубліката”
власного батька, він або вона можуть стати об'єктом нескінченного числа
суперечливих батьківських бажань і очікувань, яким дитина не в змозі
цілком відповідати. У крайньому випадку для неї єдиним виходом
можуть стати наркотики, алкоголь, суїцид. Але найчастіше дитяче
почуття безпорадності веде до посилення агресивної поведінки, що
змушує батьків і педагогів застосовувати контрзаходи.
4. Подібна ситуація виникає, коли діти виховуються так, як це було в
антиавторитарних педагогічних системах 60-х років. Тут здійснювалося
навчання визначеним способам поведінки, якої бажали батьки і яку
один раз було їм дозволено як універсально кращу, типу Вальдорфской
школи.
У процесі такого виховання реальні потреби дитини можуть зовсім
ігноруватися. В одному з відомих випадків, наприклад, дитину, занурену
в стан суму, спонукали розбити склянку, тоді як вона більше всього
бажала залізти на коліна до матері. Якщо дитина відчуває нерозуміння
та маніпулювання, вона відчуває цілком зрозумілу і виправдану
агресію.
На противагу принципам „отруйної педагогіки”, набагато
складніше визначити риси педагогіки позитивної. Проте, можна
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сформулювати таку декларацію, на якій повинна базуватися
будь-яка позитивна педагогіка.
1. Повага до дитини.
2. Повага до її прав.
3. Терпимість до її почуттів.
4. Бажання дізнаватися з його поведінки:
а) про природну індивідуальність дитини;
б) про батьківські риси;
в) про емоційне життя дитини.
Відомо дуже багато випадків, коли прагнення дотримуватися
даних правил уможливлювало реалізацію їх навіть стосовно до тих
людей, які у дитинстві були жертвами „отруйної педагогіки”.
Перш ніж виховувати дитину:
- Візьміть себе в руки і не гарячкуйте, присядьте там, де Вам
зручно, розслабтеся і задумайтеся: навіщо?
1. Яка мета чергового Вашого впливу: він як інтервенція, або ж як
звільнення дитини.
2. Вам хочеться нав'язливо з нею поділитися досвідом, або у Вас
бажання скоріше простягнути дитині руку.
3. Вам хочеться ще раз підкреслити залежність дитини, або вселити в
неї впевненість й захищеність.
4. Вам хочеться улаштувати маляті чергову військову нараду — „убити”
віру в себе.
5. А може бути, Вам хочеться розповісти їй про заборони, які вона буде
порушувати, даючи привід Вам, щоб Ви могли на ній увесь час
розряджатися.
6. А може бути, Вам хочеться, зрештою, зробити дитину для себе
зручною і „просапати” риси її характеру, а всі ті, які вам не
подобаються, миттєво вирвати, як бур'ян.
7. А може бути, Ви зібралися сьогодні підрахувати чергові витівки
дитини.
8. А може бути, Ви просто чомусь розсерджені, розлючені, у Вас потреба
критикувати, обурюватися і засуджувати.
9. А може, Ви задумали влаштувати маляті чергове биття.
10. А може бути, Вам просто треба сховати самих себе за ширмою і
завісою виховання.
- Мабуть, перш ніж Вам сховати самих себе, побудьте „у
шкірі” своєї дитини. Вона неслухняна, тому що неслухняним її
зробили дорослі. Тому карати необхідно їх. Вона і карає Вас
своєю неслухняністю і створює лише ті конфлікти, свідком
яких була.
- Зрозумійте, що заважає Вашій дитині, що обтяжує її і чим
вона заклопотана.
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- Відкрийте двері у своє дитинство. Згадаєте, якими були Ви.
Звичайно, жили в очікуванні чудес. І самою головною потребою у Вас
була потреба у схваленні, любові, яка Вам затьмарювала усе. Тому не
треба Вам розчаровувати дитину. Не змушуйте її домагатися любові у
Вас, а дайте їй її самі, не користуючись емоційним шантажем.
- Ще раз проаналізуйте: навіщо? Навіщо і чому Ви знову
вирішили раптом маніпулювати дитиною? Чи готові йти на
компроміс? Що Вас не задовольняє у власному сценарії, який
Ви колись склали для неї?
- Задумайтеся, а чи можна сьогодні утриматися від виховних
впливів. Які наслідки їх у Вашої дитини попереду? Що Ви
випробуєте в процесі виховання дитини? Вас змушує це робити
почуття переваги або співчуття до неї? А може, Ви відчуєте навіть
задоволення, виховуючи дитину? Або ви почали черговий виток
своїх впливів через те, що вона Вас дратує?
- Які б Ви не відчували почуття, не треба щось Вам
починати, коли Ви в стані афекту. Сім разів відміряйте,
один раз відріжте— тоді лише чекайте бажаного ефекту.
- Але щоб кінцевий результат усіх Ваших виховних впливів був
дійсно бажаним, Вам треба образно уявити, чим „наповнена”
Ваша дитина. Її прагнення й прохання, вчинки, почуття та
мрії.
- Зрозумійте свою дитину. Їй дається все дуже важко. Адже
навіть прохання дитини, що нагадують атрибути дитинства, —
своєрідне визнання неповноцінності дитини.
- Ще раз заспокойтеся і розслабтеся. Ви — не суддя, Ви не
здійснюєте вирок. Не захоплюйтеся так завзято процесом „керування”
дитиною і не вступайте з нею у марні дебати. Будь ласка, не
„дресируйте” дитину, а вибирайте найвдаліші моменти для виховних
бесід наодинці. І дайте собі самі усі відповіді на питання, хто Ви в
очах дитини — викривач, диктатор або ж доброзичливець, який дуже
їй потрібний.
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Дисципліна
Привчити дітей до дисципліни завжди вважалося однією з
основних задач педагогіки. І якщо тепер про це говорять більше, ніж
колись, то зовсім не тому, що ми тільки сьогодні зрозуміли нарешті усю
важливість проблеми, а тому, що засудили старі авторитарні методи.
Усього лише два або три покоління до нас діти не мали природного
для будь-якої людини права невимушено виражати свої думки і
почуття, що тепер ми дозволяємо їм робити. Дітям не дозволялося
втручатися в наше життя, що вони, хоча б почасти, роблять тепер.
Колись у більшості випадків від них було потрібно тільки бути на очах,
але так, щоб їх не було чутно. Тоді дисципліна означала лише звичку
до порядку і покору під погрозою покарання. Зрозуміло, бували і
виключення, але взагалі в родинах і в школах усі в один голос учили
дітей покірно займати своє крихітне і досить незначне місце в цьому
світі.
Змінюються, однак, часи, змінюється і уявлення про виховання.
Сьогодні нам стали більш зрозумілі особливості дитячої психіки, що не
були відомі попереднім поколінням, і ми вже не можемо більше
застосовувати колишні дисциплінарні крайнощі.
Принцип, відповідно до якого не слід вважати дитину дорослою
у мініатюрі і застосовувати до неї занадто високі вимоги,
проголошений найбільшими науковими авторитетами в галузі дитячої
психології. Але й ці вимоги покладають на плечі батьків більшу
відповідальність, ніж колишній підхід.
Так що ж ми все-таки повинні робити? Насамперед
усвідомити, чого ми хочемо домогтися, вимагаючи дисципліни.
Вірніше всього було б допомогти дитині виробити самодисципліну,
тобто розумне керування власними бажаннями, поривами,
спонуканнями, які необхідно пропустити через тверді фільтри
соціальних умовностей і завдяки цьому одержати найбільше
самозадоволення і повне схвалення навколишніх. Іншими словами,
навчити
дитину
дотримуватися
вимог
суспільства,
обходячись без особистих образ, і в той же час задовольняти
особисті запити без втрат для суспільства. Це складна
задача, така важка, що можна, не побоюючись заперечень,
стверджувати: нам самим, дорослим, вдається вирішити її
лише частково, і ми практично не можемо домогтися цього
від дітей. Проте постараємося пояснити їм цей принцип і
будемо поводитися належним чином:
1. Почнемо навчати дітей із самого дня народження.
Якщо ж станемо чекати, поки дитині виповниться 3 або 4 роки, то
лише ускладнимо наше життя. Ми повинні усвідомлювати, що
дисципліна — це не тільки репресивна міра, яку варто застосовувати
для виправлення поганої поведінки нашого чада, але що, відповідно до
сучасної концепції, це щось більш позитивне і корисне, завдяки чому
можна навчити дитину задовольняти свої бажання, не стримувати
їх постійно. Ледь дитина з'являється на світ, як у неї вже виникає
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безліч самих різних бажань, і чим повніше МИ ЗАДОВОЛЬНИМО них,
тим більше вона буде задоволена і САМОЮ СОБОЮ і БАТЬКАМИ.
Саме головне в цій концепції наступне: чим більше малюк буде
задоволений нами, тим з більшим бажанням виконає наше
розпорядження. Саме в такому випадку всі наші турботи про дитину
будуть мати визначальне значення для наступної її поведінки.
Іншими словами, фундамент слухняності закладається в ранньому
дитинстві. Наші помилки, навіть невипадкові, пов'язані з такими
повсякденними справами, як їжа, відправлення природних потреб,
псують відносини між батьками і дітьми й у свою чергу утворюють
ґрунт, на якій розвиваються наступні проблеми дисципліни, хоча, на
перший погляд, між ними і не видно ніякого зв'язку.
2. Розберемося, який же справжній намір дитини, як вона
хоче поводитися — добре чи погано? У тих випадках, коли вона
налаштована поводитися неналежним чином, ми, як правило,
припускаємося грубої помилки, відразу ж роблячи висновок, що
здається нам зовсім природнім: дитина навмисно робить щось не так, як
потрібно. Усупереч усякій логіці ми відразу ж вирішуємо, що вона ХОЧЕ
бути поганою, а раз так, наші слова і дії виявляються мов би
запрограмованими — ми сердимося, ображаємося, обурюємося й
обурюємося. Наше переконання, начебто дитина спеціально чинить
погано, засноване насамперед на тому факті, що ми і колись вже не
раз лаяли її за подібну провину, а вона знову повторила її,
підтверджуючи нашу думку про неї. Що ж, цілком можливо, у якихось
випадках поводження дитини може бути і навмисним, як реакція на
нашу різку догану. От чому до нашої першої поради про те, що
привчати дитину до дисципліни найкраще на основі добрих
відносин з нею із самого раннього дитинства, ми додамо, що
настільки ж важливо весь час підтримувати і розвивати ці
добрі стосунки, щоб у дитини виникло БАЖАННЯ прийняти
наше керівництво і контроль над її вчинками. Це перший
винятково важливий крок, що допоможе уникнути будь-яких
труднощів, пов'язаних з налагодженням дисципліни.
3. Проблеми, пов'язані з дисципліною, інший раз змушують
приймати
важливі
рішення,
але
насамперед
необхідно
розібратися в тому, чого ми, власне, домагаємося від дитини. Не
віддаючи собі в цьому звіту, багато батьків — навіть ті, хто
переповнений найкращими намірами — зрештою приходять до того, що
прагнуть зробити свою дитину не стільки ЩАСЛИВОЮ, скільки гарно
вихованою. Але помилково думати, начебто кожна вихована дитина
завжди щаслива. Зразкове поводження не робить дітей щасливими. І
наше головне завдання — домогтися в першу чергу психічної
врівноваженості нашого сина або дочки і вже потім — їхнього
бездоганного поводження. Зробити це набагато складніше, ніж ми собі
уявляємо. Щастя й урівноваженість до того ж не настільки наочні, як
погана поведінка і неслухняність. Щоб зрозуміти, наскільки психічно
урівноважена дитина, часом потрібна допомога лікаря-фахівця.
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Величезне значення має і та обставина, що всі ми дуже хочемо,
щоб діти виправдували нашу репутацію і наші сподівання. Усі ми,
батьки, дуже марнолюбні, усі мріємо бачити свою дитину кращою за
здібностями, талантами, першими у навчанні й спорті. Усі ми радіємо,
коли вона займає призове місце в конкурсах і змаганнях. І в цьому
немає нічого поганого.
Але все ж таки це майже неминуче відображається на наших
відносинах з дітьми.
Нажаль, нам, батькам, звичайно не вистачає терпіння, і діти відразу
помічають це. Тоді ми, дорослі, виглядаємо в їхніх очах суворими, а не
ласкавими і люблячими, чи ледве не деспотами, що придушують будь-які
їхні бажання, а не допомагають їхньому проявові. І вони, природно,
намагаються захиститися, у більшості випадків звертаючись по
допомогу до інфантильності, що так не влаштовує нас.
Якби батьки не були занадто нетерплячими і наполегливими в
прагненні привчити дитину до дисципліни, вона любила б їх так гаряче,
що прагнула б походити на них і в усьому наслідувала б їх, а в тата з
мамою був би привід частіше хвалити її поведінку, ніж засуджувати.
Більш того, дитина розуміла б тоді, що батьки скоріше раді бачити її
щасливою, ніж зразком досконалості, і з більшою легкістю приймала б
будь-яке „ні”, яке вони визнають за необхідне сказати їй.
4. Якщо не надавати цій проблемі надмірного значення, то
згодом ми набагато успішніше навчимо дитину контролювати
свої пориви, привчимо її до дисципліни. Це зовсім не означає, що
ми повинні бути занадто поблажливими і ні в чому не
відмовляти нашим дітям, думаючи, що тільки тоді вони
завжди будуть слухатися нас. Дітям необхідно постійне
керівництво і поради, тому що їхні пориви нерідко бувають
нераціональними і неконтрольованими. Якщо ми ніколи ні в чому
не будемо відмовляти їм, то виявимося у владі їхнього егоїзму.
Складність полягає не в тому, відмовляти або не відмовляти дітям у
чомусь, а в умінні правильно поводитися, коли приходиться приймати
рішення. Найкраще триматися рівно і твердо.
Маленький Денис, наприклад, просить морозиво перед самим
обідом, але ви йому відмовляєте. У відповідь негайно лунає гнівний
крик протесту, що означає приблизно наступне: „Ніколи нічого не даєте
мені! Ви усі жаднюги! Ненавиджу вас! І нізащо більше не буду їсти суп!”
Ви у свою чергу розсерджені його поведінкою і, коли переконуєтеся, що
ніякі пояснення не допомагають, дратуєтеся ще більше, починаєте
обвинувачувати його в неслухняності і готові навіть зробити таку заяву:
„Не одержиш морозива і після вечері, хоч я й обіцяла тобі. На цілий
тиждень залишишся без морозива! І не дозволю більше дивитися
телевізор!” З вашого язика готова злетіти й інша погроза: „Якщо зараз же
не перестанеш ревіти, підеш спати без вечері!” Але навіть якщо ви
здійсните хоча б одну з цих обіцянок, ваш син все одно зрозуміє
безглуздість інших погроз і буде зовсім правий, не додаючи цим словам
ні найменшого значення. Далі сцена розвивається цілком логічно:
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твердість свого рішення ви підкріплюєте підвищенням голосу, щоб
дитина зрозуміла, що ви дійсно розсердилися. Але він розуміє тільки
одне — що мама теж легко виходить із себе. Так що, сварячись з ним
подібним чином, ви не зумієте розв'язати проблему, а лише підсилите
своїми погрозами його невдоволення і небажання чинити так, як слід.
У такій ситуації найдоцільніше зберігати цілковитий спокій.
Звичайно, дитина буде обурюватися, але до чого дратуватися або
турбуватися через її поведінку? Адже якщо розібратися, це не привід
для того, щоб у свою чергу накидатися на неї з лементом і погрозами,
позбавляти її ласки і любові, хоча вона і протестує проти нашого
рішення.
Звичайно, важко триматися спокійно, якщо ми втомлені або
роздратовані настільки, що можемо вибухнути через дрібниці. Успіх або
невдача наших зусиль дисциплінувати дитину багато в чому залежать
від нашого настрою і стану здоров'я. Якби ми змогли залишатися зовсім
спокійними й упевненими в собі, витримувати атаки дитини, то
швидше навчили б її розуміти, що протести марні. Вона, звичайно, усе
рівно буде скривдженою вашою відмовою, але образа її пройде швидше,
і вона буде менше страждати через неї. Окрім того, їй не прийдеться
бути свідком недостойної картини нашого гніву через образу на неї, і
вона навчиться розуміти, що наше „ні” зовсім не означає, що ми більше
не любимо її. Адже навіть відмовити дитині в її проханні можна так, що
вона відчує і нашу любов, і нашу турботу, і наше співчуття, а це вкрай
важливо, тому що дитина засвоїть з такої поведінки батьків дуже
потрібний урок: хоча їй і відмовляють, але це аж ніяк не означає, що
увесь світ став їй ворожим. Коли вона зрозуміє це, їй буде набагато
легше спокійно поставитися до будь-якої нашої відмови.
Одним із самих переконливих способів виявити дитині нашу
любов, навіть якщо ми в чомусь відмовляємо, — постаратися уміло
відвернути її увагу від того, що вона вимагає. Зробити це нелегко і не
завжди можливо. Нерідко приходиться перетерпіти і сльози. Однак
якщо в той же момент, коли ми в чомусь не йдемо дитині назустріч, ми
зможемо запропонувати їй що-небудь інше, приємне, наприклад якунебудь гру, то дамо переконливий доказ нашої любові, і вона забуде про
своє попереднє бажання.
Зрозуміло, ми не завжди буваємо налаштовані діяти так. Але
варто постійно пам'ятати, що виховання дитини — справа украй важка,
але згодом, коли ми навчимося вирішувати найголовніші проблеми, нам
буде легше. В перші роки, коли дитина ще недостатньо розуміє нас,
метод відволікання — практично єдино можливий у чомусь відмовити
їй. Пізніше, навіть якщо і не завжди буде виходити, також варто
звертатися до неї, щоб дитина сприймала нас не стільки як доглядача,
скільки як друга, що не хоче її засмутити і пропонує натомість щось
інше.
5. Важливо зрозуміти, чи не страждає ваша дитина від
якого-небудь прихованого засмучення або переживання, що
може звести нанівець усі наші зусилля привчити її до
214

дисципліни. Окрім безлічі очевидних труднощів, з якими
зіштовхується дитина, поки росте, у неї нерідко виникають різні
тривоги і хвилювання, яких ми навіть не зауважуємо. Найчастіше її
турбує побоювання, начебто молодший братик або сестричка відібрали
у неї увагу і любов матері, що колись належали тільки їй одній. Нерідко
дитині здається, начебто мати більше любить батька, а не її. Вона і
справді помічає, як вечори і вихідні дні, що обіцяли їй стільки цікавого,
виявляються для неї самими важкими через неможливість спілкуватися
з батьками. Поступово в дитини накопичується невдоволення і
обурення, вона перестає слухатися, ми у свою чергу відповідаємо на її
поведінку більш різко, чим ще більше ускладнюємо наші відносини.
Буває, що дитині набагато потрібніше не дисциплінарні навички, а
зовсім інше — йому необхідний доказ, що ми любимо її такою, якою
вона є насправді.
Підводячи підсумок, можна скласти таку програму,
дотримуючись якої, ми привчимо дітей до дисципліни:
1) Наше завдання— домогтися, щоб дитина усе менш і менш залежала б
від нас у прояві і контролі своїх бажань.
2) Прийоми, за допомогою яких ми допомагаємо їй досягти цієї мети,
повинні бути якомога менш обтяжливими для неї.
3) Щасливе дитинство — кращий фундамент для закріплення міцної
навички самодисципліни.
4) Допомагати дитині ХОТІТИ бути хорошою набагато важливіше, ніж
зробити її слухняною.
5) Головне наше зусилля повинне бути спрямоване на те, щоб зробити
дитину щасливою, а не вихованою.
6) Одна з задач батьків — допомагати дитині на різних стадіях розвитку,
кожна з яких має свої особливі труднощі.
7) Поступово ми досягнемо кращих результатів, якщо наберемося
терпіння.
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Чи знаєте Ви свою дитину?
I. Психологічні дані
1. Рухлива дитина чи навпаки - інертна?
2. Наполеглива або пасивна у взаєминах з навколишніми?
3. Як розвинена воля? У чому вона виявляється?
4. Говірка чи замкнена?
5. Лінива чи ні? У чому це виявляється?
6. Яка пам'ять?
7. Як реагує на образи?
8. Чи виявляє агресивність?
9. Чи помічається лицемірство? У чому саме?
10. Чи примхлива? У яких випадках?
11. Забіякуватість? Чим викликається?
12. Чи має прагнення до самостійності?
13. Чи виявляє споживацьке ставлення до батьків, вихователів,
учителів?
14. Кого поважає і за що?
15. Чи спостерігається невитриманість? У чому саме?
16. Чи спостерігається дратівливість? Як виявляється?
17. Упертість. У чому виражається?
ІІ. Гігієна
1. Акуратність (приклади).
2. Як піднімається з ліжка?
3. Вмивання (її спосіб і ставлення до нього).
4. Коли лягає спати?
5. Ставлення до одягу, взуття й до всіх речей узагалі.
6. Їжа. Що любить і не любить? Коли їсть і скільки разів на день?
III. Гра
1. Чи грає вдома?
2. Грає один (одна) або із сестрами, братами, з товаришами?
3. Які ігри, іграшки має? Чи є місце для ігор, куточок?
4. Які ігри і розваги більше всього любить?
IV. Фізична праця
1. Чи виконує будь – які обов'язки вдома? Які?
2. Чи розуміє необхідність праці?
3. Яку працю більше любить? Чим це пояснюється?
4. Чим займається, коли буває вдома?
5. Яку професію хоче вибрати в майбутньому?
V. Соціальне життя
1. Як ставиться до товаришів?
2. Як ставиться до сусідів, знайомих батьків?
3. Чи багато часу проводить поза сім’єю? Де буває, що робить?
4. Чи багато часу проводить вдома? Що зазвичай робить?
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5. У яких громадських організаціях бере участь (активно, неактивно,
за примусом)?
VI. Розумове й естетичне життя
1. Чи любить читати книги? Скільки часу витрачає на це заняття в
день?
2. Чим захоплюється дитина, що її особливо цікавить? Чи допитлива
вона? Приклади.
3. Як ставиться до школи? У чому виявляється це ставлення?
4. Як реагує на покарання і заохочення? Вкажіть конкретно, які та
як вони на неї діють.
5. Хто в родині має авторитет у дитини? У чому це проявляється?
6. Чи гарна пам'ять у дитини? Який вид пам'яті більше
розвинений
(рухова, емоційна, логічна, довільна, мимовільна)?
7. Чи любить пекти, грати на музичних інструментах, слухати музику?
8. Чи охоче виконує уроки і по яких предметах?
9. Чи любить переказувати бачене і почуте? Що саме?
Дана анкета не тільки дозволяє батькам довідатися про ступінь
знання ними своєї дитини. Вона вирішує ще три важливі педагогічні
завдання:
1. Довідавшись за допомогою анкети про прогалини у своєму знанні
дитини, ми сподіваємося, що батьки будуть більш уважніше ставитися
до неї, звернуться по допомогу до вихователя вашої дитини, до
класного керівника, психолога, що буде сприяти зміцненню контактів
з дитячим садочком, зі школою, з педагогами.
2. З іншого боку, вихователь або класний керівник, до якого
звернуться по допомогу батько чи мати, довідається з заповненої
анкети
багато чого з того, що в умовах дитячого садка чи школи він міг і не
побачити.
3. Провівши таке анкетування хоча б через рік, батьки зможуть
наочно побачити, як розвивається їхня дитина, що додалося в її
характеристиці і що ще потрібно зробити для всебічного розвитку
особистості дитини.
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