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ВСТУП 



Актуальність. У сучасних умовах розвитку суспільства особливого 

значення набула сім'я і сімейні відносини, загострилася проблема 

спілкування в сім'ї, оскільки сімейні взаємини носять менш емоційний і 

духовний характер. У сучасному світі у людей все менше часу залишається 

для спілкування один з одним, а спілкування з дітьми, часом, зводиться лише 

до задоволення елементарних потреб. Зараз більшість сучасних сімей не 

може забезпечити в достатній мірі потреби дітей і підлітків у спілкуванні і в 

суспільстві.  

Сім'я все більше перетворюється на спільноту «за інтересами», де лише 

живуть, їдять і сплять. Часом індивідуалізм настільки зростає, що члени сім'ї 

найчастіше лише співіснують один з одним. У таких сім'ях практично не 

залишається проблем, які родина повинна вирішувати спільно, що позбавляє 

дітей і батьків досвіду спільних емоційних переживань. Звичайно, батьки 

прагнуть дати своїм дітям все найкраще, захистити їх від зайвих тривог, 

забезпечити їм «світле майбутнє». Але у гонитві за благами цивілізації, вони 

часом забувають про необхідність простого, довірчого спілкування.  

Особливе значення в даний час набуло міжособистісне спілкування та 

взаєморозуміння в сім'ях, які мають дітей з особливими потребами, що 

змушує родину виробляти нові моделі взаємодії. У родинах, які мають дітей з 

особливими потребами основний тягар турботи над дитиною лягає на членів 

сім'ї, що суттєво позначається на усіх сферах їх життєдіяльності.  

Сім’я, у якій живе хвора дитина виявляється особливою групою, якій 

відповідає притаманна тільки їй атмосфера міжособистісних стосунків. Ці 

стосунки по різному проявляються і в різному ступені впливають на розвиток 

дитини, протікання її хвороби, а також загальний психічний стан самих 

батьків. 

За даними ООН, у світі налічується приблизно 450 мільйонів людей з 

порушеннями психічного та фізичного розвитку. Це становить 1/10 частину 

жителів нашої планети.  



Дані всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать, що 

число таких жителів у світі сягає 13% (3% дітей народжуються з вадами 

інтелекту та 10% дітей з іншими психічними чи фізичними вадами) загалом у 

світі близько 200 мільйонів дітей з обмеженими можливостями.  

Більш того, у нашій країні, як і в усьому світі, спостерігається 

тенденція зростання числа дітей з особливими потребами. Частота дитячої 

інвалідності за останнє десятиріччя збільшилася в два рази.  

Низька культура міжособистісного спілкування з дітьми з особливими 

потребами в сім'ї призводить до фрустрації значущих потреб особистості в 

оцінці і самооцінці, у визнанні, у емоційній розрядці і емоційному контакті, в 

увазі, співпереживанні, розумінні тощо, що викликає внутрішньо-особистісні 

конфлікти, і в подальшому може призвести до труднощів у 

міжособистісному спілкуванні.  

Стан розробленості проблеми дослідження: психологічна наука має 

досить великий запас знань в області психології сімейних стосунків у 

родинах з дітьми з особливими потребами. Аналіз різноманітних аспектів 

проблем сім'ї з дитиною з відхиленнями у розвитку відображений у працях 

Н.В. Мазурової [21], Г.А. Мішиної [28], В.В. Ткачевої [49], І.І. Мамайчук 

[22], Є.М. Мастюкової [26], А.Г. Московкіної [27], А.С. Співаковської [47] та 

інші.  

Однак, незважаючи на достатню кількість досліджень, все ж 

недостатньо вивченими є проблеми прийняття батьками дітей з особливими 

потребами і недостатньо розглянута ця проблема саме у світлі сімейних 

взаємин визначили тему нашого дослідження: «Формування особливостей 

особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами». 

Мета дослідження - виявлення особливостей особистісного прийняття 

батьками дітей з особливими потребами. 

Об'єкт дослідження: -дитячо-батьківські відносини у сім’ях, які мають 

дітей з особливими потребами.  



Предмет дослідження: психологічні особливості особистісного 

прийняття батьками дітей з особливими потребами  

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1) визначити особливості дітей з особливими потребами різних 

категорій інвалідності;  

2) розглянути особливості сімей, які мають дітей з особливими 

потребами;  

3) визначити і розкрити особливості особистісного прийняття батьками 

дітей з особливими потребами.  

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатуючий і формуючий етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі дошкільного навчального закладу №25, м. Умані, 

Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні та 

впровадженні змістово-методичного забезпечення педагогічної підтримки 

батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку,  бути використані в  

дошкільних навчальних закладах  із інклюзивною формою навчання. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інклюзивна педагогіка: теорія, методика, практика» (Умань, 28 бер. 2021 р.) 

Публікації автора за темою дослідження. Вісник науково–дослідної 

лабораторії «Інклюзивна педагогіка» за матеріалами ІІІ всеукр. наук.–практ. 

конф. «Інклюзивна освіта : теорія, методика, практика» (Умань, 28 березня 

2021 р.):  Вип. ІІІ. Умань: ПП «Мороз», 2021. – С. 27–29. 

Структура дослідження.  Магістерська робота складається зі вступу, 



трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць. 

  

ВИСНОВКИ 

В результаті проведеного дослідження можна сформулювати 

наступні висновки: 

1. Визначено особливості дітей з особливими потребами різних категорій 

інвалідності, існує досить великий перелік захворювань, що призводять до 

інвалідності. Ці хвороби, безсумнівно, залишають свій слід на поведінці 

дитини, її стосунках з оточуючими і в інших сферах її життя, створюючи 

певні «бар'єри» на шляху дітей з особливими потребами та їх сімей до 

нормального життя, до їх інтеграції у суспільство. Також можна сказати, що 

усі розглянуті у роботі захворювання різко обмежують можливість 

включення дитини з особливими потребами в адекватні віком виховні та 

педагогічні процеси, у зв’язку з чим виникає необхідність у додатковому 

постійному догляді за нею, допомозі або нагляді. 

2. Можна виділити такі соціально-психологічні особливості сімей з дітьми з 

особливими потребами. 

- хвора дитина потребує більше матеріальних, духовних і фізичних 

затрат, ніж здорова; 

- батьки дітей з особливими потребами дуже часто вдаються до 

надмірного опікування, що гальмує розвиток дитячої активності, 

самостійності, впевненості в собі; 

- стадії розвитку сімей дітей з особливими потребами не подібні до 

стадій розвитку звичайних сімей. Діти з обмеженими 

можливостями повільно досягають певних життєвих етапів, а 

іноді і зовсім не досягають. 

У сім'ях, які виховують дітей з відхиленнями у розвитку, формуються 

неадекватні міжособистісні стосунки в силу різних причин. До факторів, що 

порушують сімейну атмосферу, що впливають на розвиток 

неконструктивних моделей дитячо-батьківських і батьківсько-дитячих 



взаємин і типів виховання дітей з відхиленнями у розвитку, можна віднести 

наступні:  

- характер і ступінь вираженості порушень у дитини, їх незворотність, 

тривалість і зовнішні прояви психофізичної недостатності (наприклад, 

при розумової відсталості, дитячому церебральному паралічі, 

ранньому дитячому аутизмі тощо);  

- особистісні особливості батьків (осіб, які їх заміщують), які 

загострюються в травмуючих психіку ситуаціях (прояв тенденцій до 

розвитку акцентуацій або аномалій характеру);  

-  ціннісні орієнтації батьків (осіб, які їх заміщують) і специфічний 

характер впливу батьківських установок на процес виховання, їх 

залежність від сімейних, національно-етнічних традицій, соціально-

культурного рівня і освіченості батьків як вихователів; при цьому 

важливе значення у виборі батьками моделі виховання мають їх 

психологічні особливості (авторитарний, невротичних, 

психосоматичний типи);  

- соціальне середовище та умови, які перешкоджають реалізації 

батьками своїх виховних завдань (наприклад, соціально-економічні 

катаклізми, що мають місце на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства).  

3. Ставлення батьків до дітей з особливими потребами відіграє 

першорядну роль у подальшому становленні таких дітей у суспільстві. Тут 

важливе значення має такий фактор, як ставлення батьків до дітей з 

особливими потребами, а також прийняття або неприйняття батьками 

дитини. Під особистісним прийняттям ми розуміємо цілісну систему 

різноманітних почуттів до дитини, поведінкових стереотипів, що 

практикуються по відношенню до неї, особливостей сприйняття та розуміння 

характеру дитини, її вчинків. Це визнання права дитини на властиву їй 

індивідуальність, несхожість на інших, у тому числі несхожість на батьків. У 

ситуації з дитиною з особливими потребами – це найбільш актуально. Також 



у рамках особистісного прийняття або неприйняття дитини формується 

психологічний і емоційний стан батьків, та рівень спілкування у родині, коли 

з'являється дитина з особливими потребами. Особистісне прийняття або 

неприйняття батьками дефекту дитини також лежить в основі виховного 

впливу батьків і впливає на визначення батьками моделі виховання. 

Основними структурними елементами психологічного прийняття є: 

1) сприймання дитини на когнітивному рівні («інфантилізація»); 

2) інтегральне емоційне ставлення («прийняття-нехтування»); 

3) форми та спрямованість контролю за поведінкою дитини 

(«авторитарна гіперсоціалізація»); 

4) міжособистісна дистанція у спілкуванні з дитиною («симбіоз»). 

Результати виконаної роботи довели, що особливості спілкування у сім’ях зі 

здоровими дітьми значно відрізняються від особливостей спілкування і 

сім’ях, які мають дітей з особливими потребами. Адже такі діти обмежені у 

багатьох життєвих можливостях, і тому підхід до них має бути особливим. 

Не маючи віри в своїх дітей, пред’являючи їм занижені вимоги, захищаючи 

від хвилювань, обмежуючи свободу вибору батьки, таким чином, сприяють 

закріпленню інфантильності своїх дітей, нездатності приймати самостійні 

рішення, нездатності до адаптації в нових неординарних умовах. 


