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На гармонійний розвиток та формування осо-бистості кожної дитини важливий вплив чинить навколишнє середовище. Досить часто під час проживання з рідними батьками у неблагополу-чній сім’ї, різного роду потреби дитини зазна-ють депривації, що призводить до дисгармоніза-ціі стосунків особистості з оточуючими. Отже, сім’ї, які беруть прийомних дітей, стикаються з певними проблемами, у тому числі і психологіч-ними. Тому дуже важливо допомогти дитині адаптуватися у новому навколишньому середо-вищі та вчасно надати необхідну допомогу при-йомній сім’ї.  
Метою статті є визначення ефективності тренінгової роботи у процесі порозуміння дітей з прийомними батьками та формування позити-вних життєвих навичок дитини з метою успіш-ної адаптації у прийомній сім’ї. Довести, що за-своєння нових навичок відбувається у процесі спілкування та та дозволяє сформувати особис-тий досвід поведінки.  Адаптація дитини у прийомній сім’ї – двосто-ронній процес, у якому і батьки і дитина повинні вирішити завдання, пов’язані зі зміною складу і функціонально-рольової структури сім’ї. Під адаптацією дитини до нової сім’ї слід розуміти включення дитини у родинну систему, прийнят-тя нею запропонованої ролі, норм і правил, фор-мування прихильності до батьків і налагоджен-ня ефективних форм спілкування і співпраці.  А. Адлер, досліджуючи взаємодію дорослого і дитини, звернув увагу на те, що сімейна атмос-фера, настанови і взаємини у сім’ї є головним чинником розвитку особистості [2]. Е. Еріксон вважав, що ступінь довіри, який у дитини форму-ється до оточуючого світу та до інших людей, зна-чною мірою залежить від тієї турботи, яка прояв-ляється до неї з боку батьків. Якщо цього недоста-тньо, то у дитини з’являється недовіра, боязли-вість, підозріливість відносно світу і людей, що 

суттєво може погіршувати адаптацію до оточую-чих [13]. Отже, очевидно, що важливість якісної взаємодії у дитячо-батьківській підсистемі є важ-ливою умовою гармонійного розвитку дитини та налагодження стосунків із оточуючими. Саме тому у процесі роботи з прийомними сім’ями ва-рто акцентувати увагу на процес встановлення та підтримку ефективної взаємодії дітей із бать-ками та найближчим оточенням. Це стає можли-вим шляхом упровадження групової роботи, зок-рема соціально-психологічного тренінгу.  Л. А. Петровська розглядає соціально-психо-логічний тренінг як такий, котрий орієнтується на «груповий розвиток за допомогою оптиміза-ції форм міжособистісного спілкування (що по-лягає у єдності його комунікативного, перцепти-вного та інтерактивного аспектів)» [9]. С. І. Мак-шанов та Н. Ю. Хрящева вважають, що соціально-психологічний тренінг є «багатофункціональ-ним методом навмисної зміни психологічних феноменів людини з метою гармонізації особис-тісного буття людини» [6].   Застосування групових методів роботи з ба-тьками можна знайти у роботах А. С. Співаковсь-кої, яка робить акцент на «спільних іграх з бать-ками» [11]. О. І. Захаров розглядає роботу у групі як «навчання навичкам адаптивної поведінки, корекції несприятливих рис характеру і досяг-нення більш адекватної соціалізації» [5].  Отже, як ми бачимо, розуміння сутності дитя-чих проблем і поліпшення взаємин батьків із дітьми, відбувається саме у процесі групової ро-боти. Спільна участь дітей і батьків у тренінгу суттєво впливає на взаємодію між ними, приво-дить до повноцінного міжособистісного спілку-вання, появи довіри. Важливим моментом є те, що такий формат роботи передбачає й аналіз ситуацій, що складаються у групі у ході її розви-тку, а суб’єктами цих ситуацій виступають самі учасники групи. Упродовж тренінгу учасники 

К у ч м а н и ч  І .  М . ,  З а б а р ч у к  Г .  М .  
Вплив тренінгу на адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, у прийомних сім ’ях  УДК 159.9 

КУЧМАНИЧ І. М., ЗАБАРЧУК Г. М.  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 
ВПЛИВ ТРЕНІНГУ НА АДАПТАЦІЮ ДІТЕЙ-СИРІТ  

ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО  
ПІКЛУВАННЯ, У ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ 

У статті розкрито важливість упровадження тренінгової роботи з прийомними сім’ями для успі-
шної адаптації дітей. Наведено та описано структурні компоненти тренінгової програми. Висвітлено 
практичні результати проведеної роботи.  

Ключові  слова :  прийомні батьки, прийомні сім’ї, прийомні діти, діти-сироти, адаптація, тре-
нінг, взаємодія, емоційна близькість до дитини.  



Збірник наукових праць.  П С И Х О Л О Г I Ч Н I  Н А У К И Випуск 2.12 (103)  

114 

втягуються у спеціально розроблені дії: програ-вання тієї чи іншої ситуації, виконання вправ, спостереження за поведінкою інших за спеціаль-ною схемою та ін. Це сприяє підвищенню заціка-вленості та активності учасників, емоційному піднесенню і батьків і дітей.  Досягнення поставлених цілей тренінгу від-бувається через усвідомлення, перевірку на практиці і тренування прийомів, способів пове-дінки, ідей, запропонованих тренером. Такий формат роботи суттєво відрізняється від ситуа-цій стихійного спілкування і передбачає одночас-ну активну участь усіх членів групи. Принцип ак-тивності спирається зокрема на відоме положен-ня з області експериментальної психології: люди-на засвоює 10 % від того, що чує; 50 % – від того, що бачить; 70 % – від того, що проговорює і 90 % – від того, що робить сама. Таким чином, наявні труднощі та перешкоди у процесі спілкування, налагодження взаємодії між батьками та дітьми у прийомних сім’ях можуть бути частково вирішені засобами соціально-психологічного тренінгу.  Робота з прийомними сім’ями проводилася у Миколаївському обласному благодійному фонді «Альфа-Нік» один раз на тиждень упродовж 3-х місяців. Тривалість кожної зустрічі – 2 години. Група складалась із 5 прийомних сімей та 23 ді-тей віком від 6 до 13 років.  На першій зустрічі відбулося знайомство уча-сників тренінгу з психологом та запропонова-ною груповою формою роботи. Були висловлені очікування і сформовані загальні правила пове-дінки у тренінговій групі (наприклад, правила «тут і тепер», зворотнього зв’язку, щирості і від-критості учасників, активності, конфіденційнос-ті, способів звернення один до одного та ін.). Після цього була проведена діагностика особли-востей взаємодії батьків і дітей, для чого вико-ристовувався опитувальник І. М. Марковської «Взаємодія батьки-дитина» (ВБД). Методика дозволяє з’ясувати оцінку наявної ситуації не тільки з одного боку – батьків, але і бачення вза-ємодії з іншого боку – з позиції дітей.  В опитувальнику представлено 10 шкал.  1  шкала:  невимогливість-вимогливість ба-тьків. Дані за цією шкалою вказують на рівень вимогливості батьків, який проявляється у взає-модії батьків із дитиною. Чим вище отримані значення – тим більш вимогливими є батьки, тим більше очікують вони від дитини високого рівня відповідальності за свої вчинки.  2  шкала:  м’якість-суворість батьків. За ре-зультатами цієї шкали можна зробити висновки про суворість санкцій, що застосовуються відно-

сно дитини та жорсткість правил, установлюва-них у взаєминах між батьками і дітьми.  3  шкала:  автономність-контроль відносно дитини. Чим вищими є показники за цією шка-лою, тим більш вираженим є контроль батьків за поведінкою дитини.  4  шкала:  емоційна дистанція – емоційна близькість дитини до батьків. Ця шкала відобра-жає уявлення батьків про близькість до них ди-тини. Таке трактування цієї шкали викликане дзеркальною формою опитувальника, за якою діти оцінюють свою близькість до батьків, своє бажання ділитися найпотаємнішим і важливим із батьками. Порівнюючи дані батьків та дані дитини, можна зробити висновки про точність уявлень батьків, переоцінку чи недооцінку бли-зькості до них дитини.  5  шкала:  неприйняття – прийняття дитини батьками. Ця шкала відображає базове ставлен-ня батьків до дитини, прийняття особистісних якостей і поведінкових проявів дитини. Прийн-яття дитини як особистості є важливою умовою сприятливого розвитку дитини, її самооцінки.  6  шкала:  відсутність співпраці – співробіт-ництво. Наявність співробітництва між батька-ми і дітьми якнайкраще відображає характер взаємодії. Співпраця є наслідком уключеності дитини у взаємодію, визнання її прав й обов’яз-ків. Вона відображає рівність, взаємопорозумін-ня і партнерство у відносинах батьків і дітей. Відсутність співпраці може бути результатом порушених стосунків, авторитарного, байдужого чи потурального стилю виховання.  7  шкала:  «тривожність за дитину». Ця шка-ла теж описує характер взаємодії між батьком і дитиною, і відображає частоту і ступінь згоди між ними у різних життєвих ситуаціях.  8  шкала:  непослідовність – послідовність батьків. Ця шкала відображає важливий параметр взаємодії та показує, наскільки послідовними і постійними є батьки у своїх вимогах, ставленні до дитини, застосуванні покарань і заохочень.  9  шкала:  «виховна конфронтація у сім’ї». Результати цієї шкали відображають самооцінку батьків у сфері їх впливу на дитину, наскільки їх думки, вчинки, дії є авторитетними та впливо-вими на дитину.  10  шкала:  задоволеність відносинами дити-ни з батьками. Результати десятої шкали свід-чать про загальний рівень задоволеності стосун-ками між батьками і дітьми з різних сторін.  При заповненні опитувальника батькам і ді-тям пропонувалось оцінити ступінь згоди з кож-ним твердженням за 5-бальною системою:  
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5 – безсумнівно, так (дуже сильне згода);  4 – загалом так;  3 – і так і ні;  2 – скоріше ні, ніж так;  1 – ні (абсолютна незгода).  Результати первинної діагностики за методи-кою «Взаємодія батьки-дитина» (ВБД) наочно представлені на рис. 1.  

Як видно з рис. 1, якість взаємодії між прийо-мними батьками та дітьми знаходиться на до-сить низькому рівні. Як видно з дослідження, 80% батьків проявляють вимоги до дітей й очі-кують від них високого рівня відповідальності. У свою чергу, 60% батьків не співпрацюють з діть-ми, 50% мають непослідовність у своїх вимогах, ставленні до дитини та застосуванні покарань і заохочень. Непослідовність батьків може бути наслідком емоційної неврівноваженості та вихо-вної невпевненості. Тільки 25% сімей мають ба-тьківський авторитет і 35% дітей задоволені своїми відносинами з батьками. Такі результати опитування свідчать про те, що адаптація дити-ни у прийомній сім’ї проходить важко, лише 35% 

дітей задоволені своїми взаємостосунками з прийомними батьками.  Наступні 10 зустрічей проходили за програ-мою тренінгу «Взаємодія батьків і дітей». У про-грамі були використані ідеї: А. Адлера, Т. Гордо-на, І. М. Марковської, Є. В. Сидоренко, К. Роджер-са. Програма складалась із таких частин:  
– діагностичної,  
– інформаційної,  
– розвивальної.  У діагностичній частині відслідковувався ефект тренінгу, його вплив на процес взаємодії батьків та дітей упродовж їх спільної діяльності. В інформаційній – дана конкретна важлива ін-формація відповідно до теми кожного заняття (наприклад, активне слухання як один із засобів вирішення проблем), а у розвивальній частині відбувалось закріплення ефективних навичок взаємодії з дитиною і розвиток рефлексії. Особ-лива увага приділялася веденню батьками що-денника, який заповнювався під час заняття і вдома. Вдома батьки спостерігали за дитиною та відповідали у щоденнику на такі запитання:  Що мене засмучує і що втішає у моїй дитині? 1. Як часто я використовую «Ти-повідомлен-ня»? 2. Які «Я-повідомлення» я застосовую?  3. Які мої висловлювання викликають у дитини позитивні емоції? 4. Яким чином у нашій родині найчастіше вирі-шуються конфлікти?  5. Які спільні ігри найбільше подобаються ди-тині? Діти заповнювали таблиці, де вказували: 1. Як мене заохочують батьки? 2. Чи подобається мені обрана батьками систе-ма заохочень? Чому? 3. Коли і які слова застосовують батьки для схвалення моєї поведінки? 4. Мої переживання у процесі висловлювання батьками своєї думки.  5. Коли мені буває сумно?  6. Що мене найбільше дратує? Чому.  Під час тренінгу використовувалися такі при-йоми: 
– Психогімнастичні  вправи:  «Спільна нитка», «Зображення свого настрою», «Чу-дові перетворення», «Любимо-не любимо», «Сонечко», «Невидимі помічники», «На якій я сходинці?», «Яка Я?», «Хто Я?», «Мій світ», «Історія іграшки».  
– Рольові  ігри:  «Мама, тато, я ... », «Фантазе-ри», «Підводний човен», «Безлюдний ост-рів», «Чудовий подарунок», «Свічка», «Я по-дарую тобі... », «Матрьошка».  
– Дискусія .   
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Рис. 1. Результати діагностики дітей  та батьків за методикою  «Взаємодія батьки-дитина» (ВБД) (n = 39, %) 
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– Казкотерапія .   
– Арт-терапія:  музикотерапія, ліплення, малюнок, танцювальна терапія, маскотера-пія.  На останньому занятті відбувся обмін вра-женнями і думками, що виникли у ході прове-дення всього тренінгу. Наприкінці ще раз була проведена повторна психодіагностика взаємин дітей та батьків.  Результати формувального експерименту продемонстровано на рис 2.  

Як видно з рис. 2, результати повторної діаг-ностики виявили виразний психокорекційних ефект. Помітною є позитивна динаміка у стосун-ках батьків та дітей, активізувалась комунікація у прийомних сім’ях, наявним є прогрес в умінні сприймати себе та інших. Результати за шкалою 9 – «Виховна конфронтація у сім’ї» – вказують на підвищення авторитету батьків в очах дитини (зміна показників із 25% до 50%). Дані за шка-лою 4 – «Емоційна близькість дитини»- свідчать про зменшення дистанції у дитячо-батьківській підсистемі (збільшення кількості підсистем з оптимальною дистанцією від 40% до 65%). Це означає, що дитина стала комфортніше себе по-чувати в оточенні прийомних батьків, прислуха-тися до їх думки, а батьки вислуховувати дити-ну, розуміти та довіряти їй. Задоволеність відно-

синами з батьками прослідковується у 65% ді-тей, а до тренінгу – лише у 35%.  Після проведення тренінгу очевидним відра-зу стає те, що налагодження взаємостосунків проявляється у зникненні невпевненості у біль-шості дітей, замкненості деяких батьків. На по-чатку роботи спостерігались: низька активність учасників, невміння чітко і послідовно аналізу-вати власну поведінку, низький рівень рефлек-сії. Це дає підстави говорити про наявність висо-кої міри невпевненості і занепокоєння внаслідок відсутності довіри і погано розвинених взаємос-тосунків. Після 4–5 заняття атмосфера почала змінюватися: між членами сім’ї з’явилося почут-тя єдності та порозуміння. Наприкінці тренінгу учасники були позитивно налаштовані один до одного і виявили бажання продовжувати такі зустрічі надалі. У результаті спостереження, діа-гностики та бесіди, проведеної з прийомними батьками після тренінгу, можна зробити висно-вок, що вони стали краще розуміти прийомних дітей, з’явилась упевненість у своїх силах для побудови більш довірливих стосунків. Дітям цей тренінг допоміг встановити емоційно близькі та невимушені стосунки з прийомними батьками і як наслідок, прискорив процес адаптації до но-вої сім’ї.  Наведемо основні ознаки адаптації, які спо-стерігались у дітей, що відвідували тренінгові заняття: 
– Зникла напруга у стосунках, почали жарту-вати й обговорювати свої проблеми і труд-нощі з дорослими; 
– Беруть активну участь у всіх справах сім’ї та вносять свій посильний внесок, виконуючи домашні обов’язки; 
– Поведінка стала відповідати особливостям характеру; 
– Поступово звикають до правил поведінки у сім’ї; 
– Почуваються вільно, стають більш незалеж-ними і самостійними у вчинках і прийнятті власних рішень; 
– Різко підвищився рівень розвитку пізнава-льних процесів; 
– Змінилися вираз обличчя та зовнішність, погляд став виразнішим.  У результаті проведеної роботи ми дійшли висновку, що впровадження соціально-психоло-гічного тренінгу для покращення процесів адап-тації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, був лише початком співпраці у побудові дружньої родини. Він указує на існу-вання проблем у взаємовідносинах та допомагає вирішувати певні питання у взаєморозумінні.  
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Рис. 2. Результати діагностики дітей та батьків  за методикою «Взаємодія батьки-дитина»  (формувальний етап експерименту) (n=39, %)  
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Подальші перспективи роботи з прийомними дітьми та сім’ями бачимо у продовженні зустрі-чей в окресленому форматі, де вони можуть спробувати різні ролі, відпрацювати інші моделі поведінки. Результати цих зустрічей допомо-жуть дітям успішніше пройти не лише період адаптації у прийомній сім’ї, а також зрозуміти себе, знайти власний шлях у житті, зрозуміти функцію сім’ї у житті людини. А батькам – вибу-дувати конструктивні взаємини з дітьми, усвідо-мити індивідуальні особливості кожної дитини та знайти власні ресурси у подоланні складних життєвих ситуацій.  
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В статье раскрыта важность внедрения тренинговой работы с приемными семьями для успешной 
адаптации детей. Приведены и описаны структурные компоненты тренинговой программы. Освещены 
практические результаты проведенной работы.  
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