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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СІМ'Ї ДО ВИХОВАННЯ 
ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Проблемы адаптации семьи к воспитанию ребенка с особыми по-
требностями являются актуальными на современном этапе — в период ак-
тивного формирования нового гражданского общества. В статье рас-
смотрены социально-психологические факторы, которые благо-
приятствуют процессу дезантации родителей относительно воспита-
ния ребенка-инвалида. Прослежена зависимость психологического здоровья 
ребенка с особыми потребностями от психологического климата в семье. 

The problems of family adaptation for upbringing a child with special 
needs are relevant at the modern period — the period of active formation of 
new civil society. In the article the socio— psychological factors, which pro-
mote the process of parents' disadaptation concerning the upbringing a di-
sabled child, are examined. There is a dependency of the psychological 
health of a child with special needs from the psychological climate in the family. 
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Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 

Згідно з Конвенцією ООН про права дитини кожна дитина має 
право на життя, зокрема у ст. 6 п. 2 Конвенції вказано: «Держави-
сторони забезпечують у максимально можливій мірі виживання та 
здоровий розвиток життя дитини з особливими потребами». Ство-
рення умов для повноцінного розвитку дитини — один із найваж-
ливіших пріоритетів політики кожної держави і моральний обов'я-
зок кожного громадянина. 

Особливо це стосується дітей-інвалідів, які потребують піклу-
вання з боку держави і їхніх батьків. Такі діти повинні бути забез-
печені доступом до медичного обслуговування, а також до засобів 
відновлення здоров'я та реабілітації; вони повинні залучатися до 
соціального життя, мати можливість розвиватись як особистість. 

Особливої турботи потребують діти з фізичними вадами. 
Таким дітям потрібно створити оптимальні умови, які б допо-

могли компенсувати наслідки їхніх розладів. їм потрібна допомога 
фахівців і, що найважливіше, чуйне й доброзичливе ставлення 
батьків і оточення. Людина — істота біологічна і було б неправиль-
но не зважати tra вроджені чи набуті особливості функціювання її 
організму. У складних для розвитку умовах опиняється ослаблена 
хворобою дитина, нервова система якої зазнала дії шкідливих речо-
вин, наслідків травм., запальних процесів, порушень обміну речо-
вин. Мають значення й негативні складові особливості функціону-
вання нервової системи. Усі ці небезпечні для організму чинники 
нині дуже поширені через складні екологічні умови, зниження 
рівня життя, а також погіршення якості життя загалом. Але особли-
вості функціювання нервової системи дитини — тільки передумова 
стосовно її подальшого психічного розвитку. В однієї дитини вони 
працюють добре, в іншої — гірше. А для оптимального розвитку 
потрібні різні підходи й витрати зусиль, адже певний стан психіки 
не виникає при народженні, а формується впродовж життя люди-
ни. 

Учені фіз іологи виявили цікаву особливість: мозок новонаро-
дженої дитини набагато незріліший, ніж мозок новонародженої 
тварини, У тварини основні програми її поведінки закладені зазда-
легідь, і після народження вона повторює поведінку своїх батьків. 
У мозку новонародженої дитини немає готових програм майбут-
ньої поведінки. Природа залишила можливість людському мозку 
остаточно дозрівати в особливих умовах — у спілкуванні з батька-
ми, дорослими та соціальним середовищем [3; 5]. 
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з особливими потребами: Розділ І 
можливості і шляхи їх вирішення 

Суспільство повинно сприймати інвалідів не як людей, яким 
потрібна особлива опіка в ізольованих умовах, а як таких, що мають 
жити поміж нас, бути потрібними суспільству. «Інваліди є членами 
суспільства і мають право залишатися жити у своїх громадах. Вони 
повинні отримувати підтримку, яку вони потребують, у межах зви-
чайних систем охорони здоров'я, освіти, зайнятості та соціальних 
послуг» [6; 26]. 

Актуальним питанням сьогодення є проблема адаптації сім'ї до 
нових обставин, що містять у собі виховання та навчання дитини 
з особливими потребами. А тому метою нашого дослідження стало 
виявлення соціально-психологічних факторів, що сприяють про-
цесу дезадаптації батьків щодо виховання дитини-інваліда, а також 
вплив психологічного клімату в сім'ї на розвиток дитячої особис-
тості. До розгляду цього питання зверталися науковці І. Іванова, 
Л. Борщевська, Л. Зіброва, Т. Комар та інші вчені. 

Донедавна вважалося, що головним вихователем дитини по-
винна бути школа, колектив. Проте головну відповідальність за 
розвиток дитини несе сім'я, адже саме в ній закладено найваж-
ливіші риси особистості дитини, її ставлення до себе, до світу. У сім'ї 
задовольняється значна частина потреб дитини: в емоційній під-
тримці, любові, захищеності. Незадоволення їх у сім'ї породжує 
нервово-психічне напруження, тривогу. 

Потрібно враховувати, що батьки, які доглядають за хворою 
дитиною, стикаються не тільки з медичними, юридичними, еко-
номічними та професійними (зміна місця роботи і характеру праці 
з урахуванням інтересів хворої дитини, формування специфічного 
способу життя), а й з педагогічними та психологічними (встанов-
лення та підтримання контакту з дитиною, розв'язання конфлікт-
них ситуацій, особливо тих, що загрожують цілісності сім'ї) проб-
лемами. Дослідження доводять, що до 50% батьків залишають сім'ї, 
де є дитина-інвалід, тобто до інших проблем додаються ще й проб-
леми виховання у неповній сім'ї. 40% опитаних матерів відчувають 
власну провину за хворобу дитини, крім того, психіка працюючого 
батька не знає такого інтенсивного патогенного впливу стресу, як 
психіка матері, що постійно взаємодіє з дитиною-інвалідом. У сім'ї 
відбуваються якісні зміни: психологічні (пролонгований стрес); 
соціальні (втрата колишніх контактів, друзів, колег, спілкування); 
соматичні (психогенний стрес матері провокує соматичні захворю-
вання) [5]. 
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Треба підкреслити, що існує ціла низка чинників психо-
логічної дезадаптації недієздатних дітей у сфері сімейних сто-
сунків, про які варто знати близьким дитини-інваліда. Насампе-
ред це неадекватна оцінка батьками психічного розвитку, 
поведінкових реакцій дитини, психологічної атмосфери в сім'ї; 
надмірна невротизація матерів дітей з обмеженими можливостя-
ми; подвійний вплив несприятливих соціально-економічних 
чинників, коли в сім'ї є кілька дітей і ставлення до них суттєво 
відрізняється, дитина-інвалід сприймається підкреслено як 
«особлива» і не така., як інші. Ці чинники деформують психіку 
дитини-інваліда, ускладнюють соціальну адаптацію і лікувально-
реабілітаційні заходи. 

Функціювання сім'ї, яка виховує дитину-інваліда чи хронічно 
хворого малюка, має низку особливостей і проблем, найважливіші 
з яких — вплив сім'ї на стан хворої дитини і вплив самої дитини-
інваліда на психологічний клімат сім'ї. Народження дитини з від-
хиленнями в розвитку — велике потрясіння для сім'ї, і реакція на 
цю звістку може бути різною: від депресії, параноїдальних тен-
денцій до відмови від дитини. Вчені О. Агевелян, В. Юртайкін, 
О. Комарова вирізняють кілька стадій пристосування сім'ї до такої 
ситуації, а саме; 

— стадія шоку, агресії, відмови від усвідомлення факту. Батьки 
шукають винного у трагедії, звинувачуючи одне одного чи лікарів; 
іноді агресію спрямовують на новонародженого у сім'ї, зростає 
емоційне напруження; 

— стадія скорботи за здоровою дитиною, якої немає. Батьки по-
чинають усвідомлювати свою відповідальність, однак відчувають 
себе безпорадними в питаннях догляду, виховання дитини, зверта-
ються до спеціалістів; 

— стадія адаптації: батьки «прийняли» ситуацію, починають 
будувати життя з урахуванням того, що в сім'ї дитина-інвалід. 
У дорослих зменшується почуття жалю, скорботи, посилюється 
інтерес до навколишнього світу, подій. Безперечно, для біль-
шості сімей адаптація є умовною, адже вони продовжують жити 
в умовах стресу, дорослішання дитини приносить нові проблеми 
тощо [5; 9]. 

Структура та функції сім'ї змінюються впродовж плину часу, її 
життєвий цикл, як правило, складається з певних стадій (періодів). 
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Дослідники Є. Холостова, В. Мошняга виокремлюють такі періоди 
життєвого циклу сім'ї дитини-інваліда: 

1) народження дитини: отримання інформації про патологію роз-
витку, емоційне звикання, інформування найближчого оточення; 

2) шкільний вік: прийняття рішення про форму отримання освіти 
дитиною та позашкільної діяльності, переживання реакцій однолітків; 

3) підлітковий вік: звикання до хронічної природи захворюван-
ня дитини, виникнення проблем, пов'язаних із сексуальним усві-
домленням, ізоляцією від однолітків, плануванням майбутнього; 

4) період «випуску» з сімейного «гнізда»: визнання постійної 
відповідальності за долю дитини, прийняття рішення про місце її 
проживання; 

5) постбатьківський період: перебудова стосунків між чоловіком 
і дружиною, якщо дитина почала проживати окремо, взаємодія з її 
новим оточенням, спеціалістами з реабілітації [5; 10]. 

Однак сім'ї, де є діти-інваліди, повинні бути готові до того, що 
їхня дитина, та й уся сім'я загалом, значно повільніше досягають 
відповідних етапів, а іноді й зовсім їх не досягають. 

Безперечно, до окремих сімей таку періодизацію можна застосу-
вати лиш теоретично. Перед батьками постають водночас декілька 
завдань: допомогти дитині видужати або адаптуватися до її хвороби 
за умови неможливості видужання; допомогти самим собі пристосу-
ватися до хворої дитини. Практика доводить, що існує проблема не-
розуміння батьками потреби особливого (оптимістичного, 
щирого, природного) спілкування з дитиною-інвалідом. Подекуди 
вони вдаються до підкресленого стурбованого поводження, побудо-
ваного винятково на песимізмі й жалості. Це принижує дитину, кон-
центрує її увагу на особистих вадах, позбавляє можливості 
виробити позитивне емоційно-оцінне ставлення до себе та адекват-
ну самооцінку, дезорієнтує у виборі стратегії і тактики своєї соціаль-
ної поведінки. Деяких батьків виснажує постійна потреба бути поруч 
із дитиною, вони відчувають провину перед нею. Внаслідок цього 
батьки беруть на себе неадекватно високу функцію захисту, стають 
підкреслено уважними, навіть улесливими, що може заважати ди-
тині адаптуватися до оточення і обмежує можливості її розвитку. 

Науковці Є. Холостова, В. Мошняга вирізняють так звані шизо-
френогенні сім'ї, в яких батьки відрізняються взаємною байду-
жістю, емоційною холодністю, порушенням контактів. Особливо 
небезпечні для дитини-інваліда емоційні розлади матері. Нерідко 
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буває, що чоловіки кидають жінок наодинці з дитиною-інвалідом. 
Знедоленого малюка виховує знервована мати, яка щоденно трав-
мує і без того порушену психіку дитини, створює важку атмосферу 
в сім'ї. Важливо, щоб у батьків із часом не сформувалося й надцінне 
ставленик до невиліковно хворої дитини, щоб вони на перетворили 
своє життя на суцільну опіку над нею. Тому батьки не повинні 
позбавляти себе нормального життя; вони мають відчувати бажану 
й потрібну межу своєї самопожертви. Це особливо важливо у тих 
сім'ях, де поряд із хворою росте здорова дитина. Остання не повин-
на сприймати навколишнє крізь призму деформованої свідомості 
оточуючих дорослих. Основними завданнями батьків, що вихову-
ють дитину з обмеженими можливостями, є відновлення емоцій-
ного статусу дитини, формування в неї навичок взаємодопомоги, 
вироблення оптимістичної лінії розвитку сина або доньки, нала-
годження контактів з іншими сім'ями, які мають схожі проблеми. 
Батькам важливо усвідомити, що в дітей, які хворіють на астму, 
діабет, а також із захворюваннями серцево-судинної системи, 
нерідко виникають емоційні порушення і труднощі в соціальній 
поведінці. Ці прояви не є прямим результатом хвороби таких дітей, 
найчастіше вони пов'язані з помилками в їхньому вихованні. 

Отже, залежно від типу внутрішньосімейних стосунків і стилю 
сімейного виховання, сім'ї, які мають дітей з особливими потреба-
ми, диференціюються на чотири групи. Характерними особливос-
тями кожної з них є: 

— перша група: стиль виховання — гіперопіка, що з часом може 
змінитися гіперпротекцією (фобія втрати дитини). Дитина стає 
центром життєдіяльності такої сім'ї, тому комунікативні зв'язки 
з оточенням деформовані. Батьки взагалі мають неадекватні уяв-
лення про можливості дитини, у матері — гіпертрофоване почуття 
тривожності; систематичні подружні конфлікти, що виникають, 
можуть призвести до розлучення. Така сім'я справляє негативний 
вплив на формування особистості дитини-інваліда, що виявляєть-
ся в її егоцентризмі, постійній залежності від батьків, відсутності 
власної активності в діях, зниженні самооцінки; 

— друга група: «холодні» стосунки з дитиною, гіпопротекція, 
зниження емоційних контактів. Увага акцентується на медичній 
стороні проблеми, тому батьки виявляють завищені вимоги до ме-
дичного обслуговування, намагаючись у такий спосіб компенсу-
вати власний психологічний дискомфорт. Саме у таких сім'ях 
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зустрічається явище прихованого алкоголізму батьків. Сім'я такого 
типу сприяє формуванню в особистості дитини емоційної неврів-
новаженості, високої тривожності, нервово-психічного напружен-
ня, породжує комплекс неповноцінності, беззахисність, невпев-
неність у собі; 

— третя група: стиль співробітництва, конструктивні і відпові-
дальні стосунки з дитиною, батьки усвідомили проблему, вірять 
в успіх, знають усі сильні сторони особистості дитини, розвивають 
її самостійність. Батьки цієї групи мають, як правило, високий 
освітній рівень, виявляють постійний інтерес до організації со-
ціально-педагогічного розвитку дитини, підтримують прояви її са-
мостійності, налагоджують контакти із зовнішнім світом. За таких 
умов у дитини-інваліда розвивається почуття захищеності, впевне-
ності у собі, потреби в активному встановленні міжособистісних 
стосунків не лише з найближчим оточенням, а і з соціальною дійс-
ністю загалом; 

— четверта група: репресивний стиль сімейного спілкування; 
авторитарна батьківська позиція; песимізм; обмеження прав дити-
ни; постійні вимоги дотримання певних правил, а при відмові — 
можливі й фізичні покарання. У такій сім'ї в дитини формується 
афективно-агресивні поведінка, плаксивість, підвищена збудли-
вість, дратівливість. 

Адаптація сім'ї до нових обставин може перебігати роками, 
значний відсоток сімей зберігають риси деструктивних, дис-
функціональних сімей протягом довгого часу. Саме в таких сім'ях 
панують конфліктність, відсутність скоординованих дій, супереч-
ливість вимог до дитини; іноді навіть може сформуватися компен-
саторний (захисний) механізм — невмотивована віра у можливість 
повного вилікування дитини. Такі батьки можуть витрачати значні 
кошти на знахарів, цілителів, часто змінюють лікарів і методи ліку-
вання, а за відсутності результату в них формуються утриманські 
тенденції, неготовність до активної діяльності, схильність поклада-
тися на зовнішні обставини, а не на власні сили. Також є певна час-
тина сімей, які приховують дитину від оточуючих, помилково вва-
жаючи, що їм вдається зберегти удаваний престиж в очах знайомих 
чи колег. В інших критичних випадках дитина-інвалід, позбавлена 
батьківської любові та кваліфікованої допомоги, веде біологічне 
існування, не отримуючи мінімальних навичок і вмінь самообслу-
говування. 
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Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 

Отже, актуальним питанням сьогодення є проблема створення 
індивідуальних і групових програм реабілітації, які б деякою мірою 
могли гарантувати кожній дитині можливість отримати важливий 
комплекс медико-соціальної допомоги з урахуванням захворюван-
ня, його наслідків та індивідуальних особливостей організму дити-
ни. Реабілітаційний процес повинен поліпшити стан здоров'я не 
тільки дитини, а й її оточення, насамперед сім'ї, оскільки сімейні 
стосунки з самого початку формують соціальну поведінку дитини 
і в подальшому можуть спричинити чимало психологічних конф-
ліктів та паталогічних реакцій. У реабілітаційній роботі з сім'ями, 
що виховують дитину-інваліда, потрібно поєднувати лікувально-
відновнювальні заходи із корекційно-педагогічними методами. 
Треба впроваджувати систему створення амбулаторних центрів від-
новлювального лікування, що дають змогу розв'язувати не тільки 
медичні проблеми дитини, але й соціальні аспекти її сім'ї. 

Література 

1. Комар Т. О. Соціально-психологічна робота з людьми з особливими 
потребами: Наук.-метод, матеріали/Т. О. Комар, І. С. Довгалюк; Вінниць-
кий обласний центр соціальних служб для молоді.— Вінниця, 2004.— 50 с. 

2. На допомогу батькам, які мають дітей з особливими потребами: Ме-
тод. рек. / І. Б. Іванова, Л. В. Борщевська, Л. В. Зіброва та ін. / Українсь-
кий інститут соціальних досліджень.— К., 1999.— 80 с. 

3. Про світ дітей з особливими потребами: Порадник керівникам освіт-
ніх установ, вчителям, вихователям дошкільних закладів, шкіл-інтернатів, 
батькам щодо роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку / 
В. І. Шнайдер.— Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003.— 140 с 

4. Семейная психотерапия при нервных и психических заболеваниях: 
Сб. ст. / Под. ред. В. К. Мягер, Р. А. Зачепицкого,— Л., 1978.— 154 с. 

5. Специфіка роботи соціального гувернера з сім'ями, які мають дітей 
з особливими потребами: Метод, рек. / Л. Т. Кобилянська (уклад.).— Чер-
нівці: ЧНУ, 2001.— 38 с. 

6. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: 
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 48/96, прийнята на сорок 
восьмій сесії ГА ООН.- К., 2003.— 40 с. 

Ключові слова: дитина з особливими потребами, адаптація сім'ї, реа-
білітаційні заходи, психологічна дезадаптація. 

Key words: child with special needs, family adaptation, rehabilitation measu
res, psychological disadaptation. 

66 


