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На п'ятнадцятому конгресі World Association for Infant Mental Health, який
проходив з 29.05.16р. по 02.06.2016р. у Празі, було представлено дуже важливе
дослідження, яке проводила група американських психологів під керівництвом
C.Zeanach. Це дослідження було присвячене темі адаптації дітей з притулків
Румунії у прийомні сім'ї та тривало 10 років. Вивчалась проблема, чи можуть
діти подолати проблеми, які виникли у них внаслідок перебування в інституції
від народження до двох років. Початковий вік досліджуваних дітей був обраний
не випадково, адже до двох років у дитини завершується формування афектів.
ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ФОРМУВАННЯ І ПРГОЯВУ АФЕКТІВ
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В усіх групах дітей, які отримували
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афективної системи.
Навіть при регулярній психологічній роботі протягом 12 років залишається
нерозбірлива поведінка при соціальній взаємодії в юнацькому віці
 Шукачі уваги, підвищена дружелюбність до незнайомців, схильність до
нерозбірливої закоханості
 «Незнайомці в процедурі Дверей». Незнайомець дзвонить в двері,
запрошує

дитину

на

прогулянку

і

дитина

слідує

за

незнайомцем(Zeanah)
 Після зав’язування дружби дитина йде за незнайомцем, покидаючи
батьків( дезорганізований розлад прив’язаності)(Main)
 Виносить з дому все, що потрібно людям по іншу сторону дверей
Причини пошкодження афекту були визначені, як типові для всіх притулків, в
усіх країнах світу, де ще є притулки і знаходяться два з половиною мільйони
дітей. В Україні таких дітей налічується біля ста тисяч.
Екологія інституціонального життя.
Обширна варіабельність в межах інституції
1. Регламентований розклад дня
2. Високий коефіцієнт дитина/догляд
3. Не індивідуальний догляд
4. Відсутність психологічної складової в догляді
5. Постійна зміна персоналу

У нашій області діти дошкільного віку, які залишились без батьківського
піклування перебувають у Вінницькому обласному спеціалізованому будинку

дитини з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки. За
останні 2 роки кількість дітей в ньому не зменшується, а збільшується і
знаходиться на рівні 90 осіб. В той же час у лікарнях є діти, від яких
відмовились матері. Саме такі діти очікують своєї черги потрапити в будинок
дитини. У державній установі дуже добре дбають про таких дітей. Але для
повного забезпечення психологічних потреб дітей в формуванні надійної
прихильності у персоналу закладу, з об'єктивних причин, не має відповідних
ресурсів. Це можливо лише надати дитині в теплому родинному колі. Що
робити дітям і вихователям?
Психологічна група ГО «ГІД» презентує початок роботи, яка має на меті
вивчення можливості психологічної корекції ігровими і арт-терапевтичними
методами розладів прихильності у дітей. Звичайно, дана робота лише початок,
вона не могла за короткий час вирішити проблему на глибинному рівні, але
потрібно з чогось розпочинати.
Мостова О.П.
Головний дитячий психіатр у Вінницькій області, аналітик.

ВСТУП
Ратифікувавши в 1991 році Конвенцію ООН про права: дитини,Україна взяла
на себе зобов'язання щодо захисту прав дітей та визнала важливість і
необхідність, а також пріоритетність сімейних форм влаштування дітей- сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відповідно до п. 3 ст. 5 Сімейного кодексу України держава забезпечує
пріоритет сімейного виховання дитини. Кожна дитина, яка тимчасово або
назавжди позбавлена свого сімейного оточення, має право на захист і особливу

допомогу з боку держави, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.
На даний час в Україні нараховується, за даними офіційної державної
статистики, яку надав заступник директора Департаменту з питань захисту
прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики Володимир
Вовк, на 1 січня 2016 в Україні (без урахування окупованих територій сходу
та Криму) понад 73 тисячі дітей-сиріт. З них понад 52 тис. перебувають під
опікою найближчих родичів, в інтернат них установах залишаються близько
6 тисяч 600 дітей. На обліку соціальних служб є 25 тис. дітей з сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах і не можуть виховувати дітей. 18
тис. дітей можуть бути усиновлені.
У Вінницькій області на обліку соціальних служб, станом на 30.11.2016
року, знаходиться 2536 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. З них 652 дитини можуть бути передані на усиновлення.

Держава виконує обов'язки по забезпеченню основних потреб дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, але безліч проблем, які
залишаються поза увагою і можливістю їх вирішення в інституційних закладах.
Важко вирішуваними проблемами, які потребують фахового розв'язання є
затримка психічного розвитку дітей, затримка розвитку простих навичок
соціальної взаємодії. Діти, які тривалий час (часто від народження!)
знаходяться у закритих інтернат них установах відстають в рази від дітей, які
виховуються в звичайних сім'ях.
До проблеми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування завжди є певний інтерес у суспільстві. Цілком справедливо
надається перевага проблемам соціального забезпечення таких дітей. Але не

менш важливою, і ще більше не вирішеною, залишається проблема стану
психологічного здоров'я дітей, які ростуть не в сім'ях.
Для нормального розвитку дитині необхідно з народження бачити зразок того,
на кого вона має рівнятися. Так влаштована людська сутність. А відсутність
прикладу родинних зв'язків унеможливлює формування в дитині уявлень про
родинну взаємодію і не дає достатньої можливості формування уявлення про
себе самого. Що призводить в подальшому до виникнення проблем
особистісного і соціального характеру у дітей, які вийшли з інституційних
закладів.
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уваги

питанням

психологічного здоров'я дітей, які ростуть без батьків. Для виконання цієї
задачі залучаються,насамперед, психологи і психіатри, педагоги, соціальні
працівники. Досвід, який ми отримали в процесі виконання даного проекту
може бути корисним для вихователів дитячих закладів та прийомних батьків.
Психокорекційна робота в даному проекті проводилась з метою покращення
адаптативних соціальних навичок у дітей, які проживають в дитячому будинку.
О6'єктом дослідження в нашій роботі була прихильність дітей, які
проживають в інституційному закладі.
Предметом дослідження є психокорекційна робота з дітьми дошкільного віку,
які мають розлади прихильності та затримку психічного розвитку.
Зміст психокорекційної роботи полягав у виконанні дітьми запропонованих
завдань разом з тренерами та їхніми асистентами; у виконанні проективних
методик, інтерактивних ігор, спілкуванні з метою створення нового досвіду
взаємодії у дітей та спостереженні за процесом з метою його подальшого
аналізу. Також важливою складовою у роботі стало проведення екскурсій у
місто де діти також отримали новий соціальний досвід.
Організаційні етапи роботи

Перший етап - Підготовка проведення психологічної діагностики дітей. Дана
робота була виконана психологами ГО «ГІД» ще до початку дії проекту, в
лютому-березні 2016 року за спеціально розробленими методиками:
1. Клінічне спостереження. Методика для спостереження була спеціально
розроблена д.м.н. О.П. Мостовою. (див. додаток 1)
Методики для виявлення рівня психологічного розвитку дітей, складеними на
основі напрацювань Земцової О.М. [3,4].
Другий етап - Складання програми і тестова перевірка психокорекційної роботи
з дітьми. Дана робота була виконана у квітні-травні 2016 року. За результатами
проведеної роботи були внесені доповнення і зміни в план роботи і
підготовлено проект «Соціально-психологічна адаптація дітей з порушеннями
центральної нервової системи та психічними розладами, які позбавлені
батьківського піклування», який переміг у конкурсі соціально-культурних
проектів 2016 року та отримав підтримку Вінницької міської ради.
Третій етап - Виконання проекту, яке включало:
1. Підготовку і проведення навчання для спеціалістів і тренерів даного
проекту.
2. Виконання програми психокорекційної роботи з дітьми, які стали
учасниками проекту. Проведення курсу психокорекційних занять та
екскурсій для дітей у місто для розширення їхнього досвіду соціальної
взаємодії.
3. Аналіз

і

структуризація

отриманих

напрацювань.

Оформлення

методичних рекомендацій
Результати проведених обстежень показали, що діти проявляють ознаки
розладів прихильності, затримку психічного розвитку, відповідно до вікової
норми та невідповідні форми міжособистісної взаємодії.

Дані

результати

свідчать

про

гостру

потребу

переглянути

закритий

інституційний підхід до виховання і навчання дітей, потребу в створенні для
них умов отримання досвіду простої соціальної взаємодії.
Психокорекційна

програма

даного

проекту

складалась

з

двох

взаємодоповнюючих частини:
1. Курс грової психокорекційної роботи із застосуванням ігрових та арттерапевтичних методів. Мета перевірити можливість зрушення, в сторону
покращення,

проявів

психокорекційному

особистісної

процесі

та

взаємодіі

покращеня

дітей

в

груповому

показників

психічного

розвитку дітей.
2. Для розширення спектру соціальної обізнаності дітей за час дії проекту
ми також провели три екскурсії в місто. У дітей була можливість
побачити тварин в малому домашньому зоопарку, проїхатись на
справжньому

конику,

відвідати

планетарій

і

побачити

місто

в

екскурсійному трамвайчику.
Звичайно лише цих заходів для вирішення проблеми замало,але результати
роботи виявились вдалими і можуть свідчити про ефективність застосованих
методів.
Програма психокорекційної роботи для дітей з порушенням прихильності
розрахована на 8 занять 2 рази в тиждень, тривалістю 45-50 хвилин.
Інвентар, стимульний матеріал: каремати, м'ячі, стільчики, надувний
басейн з пластиковими м’ячиками, легка і приємна на дотик велика шаль або
полотно, пазли, вирізані з картону фігури, намальовані різні фігури.
Матеріали для малювання: гуаш, пензлики, посуд для води, скатертинки,
олівці, папір А-4.
Матеріали для ліплення: пластилін, солоне тісто, дощечки, скатертинки.

Назви вправ, які використовувались в психокорекцій ні роботі:
привітання, привітання незвичним способом, «Живі ручки», регулятивна гра
«Кольорові долоньки», «Геометрія», «Тополя, травичка», «Аплодисменти»,
«Дощик», «Австралійський дощ», «Павутинка», «Тунель», «Будиночок»,
«Коршун», «Їхав пан», «Повій вітер», «Паровозик», «Пузир», ідемо по лісі:
«як слони», «як налякані миші», «як козенята», «покажи емоцію»,
«Автомобіль», «Мурашник», «Колечко», «Сніжки», «Тортик», «Метелик»,
«Жабки», «Дзеркало», «Барабанщик», «Налисники», «Якмишки».
Використання арт- терапевтичних технік. Малювання та ліплення.
На кожному занятті дітям надається можливість помалювати або зайнятись
ліпленням з солоного тіста або пластиліну. Мета роботи полягає в наданні
можливості дітям виразити свої переживання, що сприятиме інтеграції
отриманого досвіду, дозволить експериментувати.

ВИСНОВКИ
про проведення психокорекційної роботи:
 Досвід застосування арт-терапевтичних методів та вправ для
проведення

ігрової

психокорекційної

роботи

виявився

вдалим.

За

результатами проведеної роботи ми робимо висновки про необхідність
продовження розпочатої діяльності та розширення спектру роботи з дітьми.
 В додатках ми наводимо приклад малюнків дітей, виконаних
під час групових занять в одній з шести малих груп (тренери групи І.B
Бухарова та H. Рибак) Наведені малюнки співвідносяться з результатами
роботи в усіх шести групах дітей та ілюструють загальний результат
психокорекційної роботи. В порівнянні з умовною віковою нормою розвитку
зображення образу в дитячому малюнку, яку наводить В.А. Роменець[8], ми

можемо прослідкувати значний прогрес в малюнках дітей, які отримали
психокорекційну роботу (Див. додаток -вкладка)
 Як видно на малюнках, на перших заняттях діти 3-4,5 років малюють
лише хаотичні криві каляки-маляки, де нема навіть нагадувань на зображення
якихось образів і пояснень своїм діям діти дають. Проте, при уважному
спілкуванні та при допомозі тренерів і волонтерів ці самі діти почали
з’єднувати кола і півкола, що свідчить про появу бажання і можливості
зображувати якусь ідею. Учасниками в цьому творчому процесі з дітьми були
психологи, які отримали нагоду спостерігати: «…початок малюнка. Адже
навіть у своїх найпростіших формах він повинен мати два неодмінні моменти:
образ тa його значення» [8, ст. 48]

Спочатку було спілкування з дітьми,

наведення прикладів і пояснення психологів, а потім, при вмілому керуванні
процесом, і перші творчі та по-дитячи вдалі зображення.
Звичайно, це лише елементи, але саме вони свідчать про появу нових навиків,
що може вести до подальшого розвитку психічних функцій у цих дітей.
 Для порівняння наводимо приклад малюнків дітей 2-3 років з
умовною нормою розвитку за цитатою в. А. Роменця (Див. Додаток- Вкладка)
 Саме уважна робота психологів дозволяє, в даному випадку
стверджувати, що діти від розповіді про своєї ідеї перейшли до її зображення.
Тобто, діти, які мають затримку психічного розвитку, продемонстрували для
свого віку значний прогрес.
 Наведено приклади результатів роботи.
 Отже, отримані результати свідчать про ефективність проведеної нами
роботи і доцільність використання ігрових та арт-терапевтичних методів в
психокорекційній роботі з дітьми, які мають розлади прихильності та, відносно
вікової норми затримку психічного розвитку.
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