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ВСТУП
Проблема підвищення якості життя сімей із дітьми з порушен-

нями здоров’я та розвитку набуває сьогодні особливої актуальності 
в  Україні. З кожним роком кількість дітей із тяжкими вродженими 
та набутими захворюваннями збільшується. Це пов’язано не лише 
з суто негативними чинниками, але й  із такою позитивною тенден-
цією як підвищення якості медичної допомоги матері та дитині, що 
значно знизило дитячу смертність і водночас поставило питання про 
забезпечення гідної якості життя врятованих дітей та їх сімей.

Народження дитини з  порушеннями здоров’я та розвитку стає 
для батьків катастрофiчною подією та поштовхом, який запускає 
посттравматично-стресовий процес «переживання горя», що недар-
ма прирівнюється за інтенсивністю до переживань утрати близької 
людини. Батьки переживають емоційний, міжособистісний, інфор-
маційний, ескзистенційний, соціальний стрес, що в багатьох випад-
ках призводить до порушення функціонування сім’ї. Склад родини, 
соціально-демографічні характеристики батьків, характер та ступінь 
порушень у дитини є чинниками, які зумовлюють якість функціону-
вання сім’ї та рівень її функціональності.

Аналіз різноманітних питань, що виникають у родинах із дити-
ною з особливими потребами викладено в працях багатьох авторів. 
У них висвітлено різноманітні аспекти складних процесів взаємодії 
дитини з оточенням, сприйняття малюка близькими та його фор-
мування як особистості. Засвідчено, що продуктивність розвитку 
дитини прямо залежить від здатності родини адаптуватись до сво-
го нового статусу.

Останнім часом з’явилися дослідження, які довели, що в ситуа-
ції народження та виховання дитини з  порушеннями розвитку ди-
тячо-батьківські відносини зазнають глибоких специфічних змін. 
Проведено вивчення найтиповіших проблем дитячо-батьківських 
відносин у сім’ях, які виховують дитину з вадами розвитку старшого 
віку. Доведено зв’язок між досвідом ранніх взаємовідносин та тем-
пом і  рівнем нейрокогнітивного розвитку дитини, з’ясовано роль 
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відносин у формуванні довільної саморегуляції в дітей. Слід зазначи-
ти, що проблема формування ранніх дитячо-батьківських відносин 
є достатньо розробленою в різних теоретичних школах та підходах, 
однак бракує досліджень цього феномену в разі наявності в дитини 
порушень розвитку.

Вивчення особливостей особистісної сфери батьків, переважно 
матерів, які виховують дітей із порушеннями розвитку, дослідження 
адаптаційних механізмів, які забезпечують пристосування та запо-
бігають психологічній деструкції батьків все більше привертає увагу 
закордонних та вітчизняних науковців.

Проблемам комплексного підходу до питання соціально-психо-
логічної адаптації сімей, які виховують дітей із відхиленнями в роз-
витку, присвячено праці багатьох дослідників. Удосконалюються 
програми медико-соціальної реабілітації дітей з  органічними ура-
женнями нервової системи. Почали розроблятися та науково об-
ґрунтовуватися програми медико-психологічного супроводу родин, 
які виховують дітей із порушеннями психічного розвитку. Своєчасна 
допомога сім’ї може не лише ефективно оптимізувати особистісний 
розвиток дитини, й сприяти усуненню психологічних проблем у до-
рослих.

Комплексні моделі організації психологічної допомоги сім’ям, 
які виховують дітей з  відхиленнями в  розвитку, передбачають 
взаємопов’язані напрямки: освітню роботу з  батьками, корекцiйнi 
та розвивальнi заходи з  дитиною, психолого-педагогічний супровід 
сім’ï. Це дає змогу індивідуалізувати підхід до кожної дитини, знижує 
фрустраційне навантаження батьків і підвищує реабілітаційні мож-
ливості сім’ї. Важливим аспектом підвищення ефективності допо-
моги дітям із порушеннями розвитку є визначення важливості зміни 
моделі експертного домінування фахівців над батьками та формуван-
ня між ними партнерських відносин.

Закордонні дослідження свідчать про те, що широко розповсю-
джені в США програми раннього втручання та програми абілітації, 
запроваджені в Західній Європі та Скандинавії для дітей з особливи-
ми потребами від народження до 3 років та їх батьків, довели свою 
ефективність і позитивний вплив на розвиток дитини та якість її со-
ціальної адаптації.

У цій монографії подано результати дослідження психологічно-
го стану батьків, що виховують дітей раннього віку з порушеннями 
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розвитку, надано характеристику раннього втручання як системи 
комплексного супроводу родин із дітьми раннього віку з  порушен-
нями розвитку або ризиком їх виникнення, яка розглядає розвиток 
дитини раннього віку в  контексті її взаємовідносин з  оточуючим 
середовищем, ставить основною метою нормалізацію життя роди-
ни, яка виховує дитину з порушеннями, та створення таким чином 
оптимальних умов для її розвитку. Також подано психологічну скла-
дову раннього втручання, реалізовану через психологічний супровід 
сімей, які виховують дітей раннього віку з  порушеннями розвитку. 
Визначено поняття «фасилітація розвитку» як процесу сприяння 
розвитку особистісного потенціалу маленької дитини відповідно до 
її психоемоційних потреб на основі неінтрузивної взаємодії та розви-
ваючих дитячо-батьківських відносин. Описано технологію раннього 
втручання як системи психологічного супроводу родин, які вихову-
ють дітей раннього віку з порушеннями розвитку. Визначено послі-
довність етапів та надано змістовний опис звернення батьків, пер-
винної та поглибленої оцінки, розробки та виконання індивідуальної 
програми раннього втручання, моніторингу та оцінки результатів 
виконання програми. Запропоновано поняття узгодженого функціо-
нального запиту як основи для оцінки. Обґрунтовано, що реалізація 
індивідуальної програми раннього втручання створює можливість 
надавати супровід відповідно до змінюваних потреб родини, створю-
ючи спрямовано та послідовно розвиваюче середовище, яке макси-
мально відповідає завданням розвитку дитини та потребам сім’ї.
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Глава 1  
ПСИХОЛОГіЧНі ОСОбЛИВОСТі бАТЬКіВ, 
щО ВИХОВУЮТЬ ДіТЕЙ РАННЬОГО ВіКУ 
З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

1.1. Характеристика психомоторного  
та соціально-емоційного розвитку дітей 
раннього віку з порушенним розвитку

Останнім часом негативні тенденції щодо стану здоров’я дітей 
зростають. За аномалій розвитку, тривалих захворювань раннього віку 
можуть виникнути чіткі порушення, які обмежують життєві і соціальні 
функції, у найтяжких випадках призводять до соціальної недостатності.

Нині загальноприйнятим і широковикористовуваним поняттям 
є «дизонтогенез». Термін «дизонтогенез» (dys – гр. префікс, що означає 
«відхилення від норми» + гр. оntos – ім., істота + гр. genesis – розви-
ток) уперше було вжито Й. Швальбе (1927) для позначення відхилен-
ня внутрішньоутробного формування структур організму від нор-
мального розвитку. Тепер це поняття включає також постнатальний 
дизонтогенез, переважно ранній, обмежений тими термінами розвит-
ку, коли морфологічні системи організму ще не досягли зрілості.

У широкому розумінні слова термін «дизонтогенез» означає відхи-
лення від умовно прийнятої норми в індивідуальному розвитку. Пси-
хічний дизонтогенез – порушення психіки загалом або її окремих скла-
дових, а також порушення співвідношення темпів і термінів розвитку 
окремих сфер і різних компонентів усередині окремих сфер. Дані стану 
порівняно добре досліджені й подані у низці праць вітчизняних учених 
(Т. А. Власова, М. С. Певзнер, 1973; Б. В. Зейгарник, 1999; В. В. Лебе-
динський, 1985; Л. І. Переслені, Е. М. Мастюкова, Л. Ф. Чупров, 1990; 
Г. Є. Сухарєва, 1960; С. Я. Рубінштейн, 1999), які вивчали клініко-пси-
хологічні та психодіагностичні аспекти цієї проблеми.

До біологічних причин порушеного розвитку в дитини традицій-
но належать різні захворювання спадкового або набутого характеру, 
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наслідки травм та інтоксикацій організму. Крім біологічних причин, 
сучасна психологія і медицина розглядають низку несприятливих со-
ціально-психологічних чинників, які можуть також серйозно усклад-
нити інтелектуальний та емоційно-особистісний розвиток дитини. 
Це виховання дитини з народження в несприятливих зовнішніх умо-
вах, погані догляд та емоційний контакт із близькими, відсутність 
любові і турботи з боку оточуючих дорослих, їх байдужість і навіть 
жорстокість (сенсорна і психічна депривація, розлади прихильності, 
тривала розлука з матір’ю тощо). Існують різні класифікації психіч-
ного дизонтогенезу — як клінічні, так і психологічні [Г. Є. Сухарєва, 
1963; Г. В. Козловська, 1995; В. В. Лебединський, 1985; М. М. Семаго 
і Н. Я. Семаго, 2000, І. І. Мамайчук, 2000; Звєрєва, 2005].

У нашому дослідженні взяли участь 242 дитини віком від 2 міс. 
до 3 років, батьки яких звернулися по допомогу в ДУ «Інститут охо-
рони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних 
наук України» та Центр раннього втручання. Серед дітей хлопчиків 
було 130 (53,71 %), дівчаток 112 (46,29 %). За віком діти основної гру-
пи розподілялися так: 68 (28,1 %) – були малюки у віці до 12 міс., 62 
(25,62 %) – діти віком від 13 до 24 міс., 112 (46,28 %) – діти віком від 25 
до 36 міс.

Залежно від медичного діагнозу діти були розділені на три групи.
– синдром Дауна (Q90) – 62 дитини (25,62 %);
– аутизм та порушення аутистичного спектра (F84), розлади 

психологічного розвитку – 32 дитини (13,23 %);
– неврологічні розлади (тяжкі наслідки органічного уражен-

ня ЦНС із руховими та емоційно-когнітивними розладами, 
G80) – 148 дітей (61,15 %).

Результати розподілу дітей основної групи за віком та діагнозом 
подано в табл. 1.1.

Таблиця 1.1
Розподіл дітей основної групи за віком та діагнозом (%)

Клінічний діагноз
Вік дитини, міс.

2–12 13–24 25–36
Неврологічні розлади (G80) 13,22 19,84 28,15

Розлади аутистичного спектра (F84) - 2,47 10,7
Синдром Дауна (Q90) 14,88 3,31 7,43



10

Усі діти основної групи мали відставання в психомоторному роз-
витку, що було підтверджено результатами психодіагностичного обсте-
ження, яке давало змогу визначити рівень розвитку рухової, мовлен-
нєвої, когнітивної, соціально-емоційної сфер та побутової адаптації. 
Відповідно до результатів дітей було розподілено на три групи залеж-
но від ступеня затримки. 52 дитини (21,48 %) мали легкий ступінь за-
тримки, який визначався, якщо фіксувалося два стандартні відхилення 
від нормативного рівня в одній сфері. У 44 випадках (18,2 %) діти мали 
два стандартні відхилення у двох сферах, однією з яких була моторна. 
Це розцінювали як середній рівень затримки психомоторного розви-
тку. 146 дітей (60,33 %) мали виражену затримку психомоторного роз-
витку, що відбивалося у зниженні на два стандартних відхилення по-
казників у 3 та більше сферах, одна з яких була моторна.

Аналіз результатів клінічного дослідження й визначення рівня 
та якості затримок психомоторного розвитку дав змогу встановити 
різні варіанти психічного дизонтогенезу в дітей основної групи. Було 
визначено, що 107 дітей мали варіант психічного дизонтогенезу за 
типом недорозвитку. До цієї групи увійшли діти з синдромом Дауна, 
а  також діти з неврологічною патологією та вираженою затримкою 
психомоторного розвитку в трьох і більше сферах, що відображало 
тотальність порушень. 58 дітей, які мали неврологічні порушення та 
затримку психомоторного розвитку легкого та середнього ступеня, 
склали групу дітей із дизонтогенезом за типом затримки. У 45 дітей 
було встановлено дефіцитарний розвиток, оскільки в них визначали 
виражену затримку, поєднану з сенсорними порушеннями. У 32 дітей 
зафіксовано викривлений варіант психічного дизонтогенезу. До цієї 
групи увійшли діти з розладами аутистичного спектра.

Було проведено також співставлення віку, клінічного діагнозу та 
ступеня затримки психомоторного розвитку, результати якого пода-
но в табл. 1.2

Аналіз даних таблиці свідчить, що за наявності синдрому Дауна 
в разі первинного звернення до Центру раннього втручання зі збільшен-
ням віку зменшується кількість дітей із легкою затримкою психомотор-
ного розвитку. У дітей, які мають розлади спектра аутизму, незалежно 
від віку, домінує виражена затримка розвитку. За наявності неврологіч-
ної патології у віковий період 13–24 міс. збільшується кількість дітей із 
вираженою затримкою, прямо відображаючи той факт, що у віці, коли 
дитина дуже активно набуває нових умінь та навичок, для батьків стає 



11

очевидним відставання в розвитку своєї дитини від однолітків, та вони 
шукають нових можливостей і активно звертаються по допомогу.

Динаміку психомоторного та соціально-емоційного розвитку ді-
тей оцінювали 1 раз на 6 міс.

Таблиця 1.2
Розподіл дітей основної групи за віком, діагнозом  

та ступенем затримки розвитку (%)

Діагноз Ступінь затримки 
розвитку

Вік дитини, міс.
2–12 13–24 25–36

Неврологічні розлади
Легкий 4,95 3,30 6,61

Середній - 2,47 5,78
Виражений 7,43 14,87 15,70

Розлад аутистичного 
спектра

Легкий - - 0,82
Середній - - 2,47

Виражений - 2,47 7,43

Синдром Дауна
Легкий 4,95 0,82 -

Середній 3,30 2,47 1,65
Виражений 5,78 0,82 5,78

Визначення якісних та кількісних характеристик психомоторного 
та соціально-емоційного розвитку дітей проводили згідно з розроб-
леною процедурою оцінки, під час якої використовували включене 
спостереження, опитування батьків, аналіз медичної документації. 
Розвиток дитини оцінювала команда фахівців, до якої входили пси-
холог, логопед, фізичний реабілітолог та лікар.

Аналіз скарг батьків засвідчив, що вони були стурбовані від-
сутністю або недостатністю мовлення, обмеженістю рухів дитини, 
неможливістю розуміння поведінки дитини або її передбачуванос-
ті, відсутністю зацікавленості в іграшках, труднощами у спілкуванні 
з дорослими й іншими дітьми, нерозвинутістю навичок самообслу-
говування, підвищеною збудливістю, порушеннями сну тощо. У тре-
тини батьків із дітьми віком до 3 міс. із синдромом Дауна єдиною 
скаргою була наявність діагнозу, та основні питання, які хвилювали 
батьків, були пов’язані із майбутнім розвитком дитини.

Аналіз результатів дав змогу встановити, що проблеми в  рухо-
вому розвитку спостерігали у  60,74 % дітей, що проявлялося у  від-
ставанні появи та формування моторних навичок або в зміненні їх 
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якості. Це стосувалося строків утримання голови, перевертання, си-
діння, повзання, ходіння. Батьки, діти яких мали неврологічну пато-
логію, саме на наявність порушень рухового розвитку звертали свою 
увагу на першому році життя як на одну з головних ознак порушення 
розвитку в  дитини. Діти з синдромом Дауна повільніше проходили 
всі стадії в розвитку рухових функцій, у всіх дітей з цією патологією 
визначали м’язову гіпотонію та підвищену рухливість суглобів різно-
го ступеня, вони зазнавали складнощів в управлінні частинами тіла 
в  позах і рухах, що пов’язане з недостатністю постурального кон-
тролю. Водночас проведений аналіз допоміг визначити досить вели-
кий індивідуальний розмах показників моторного розвитку серед ді-
тей, що брали участь у дослідженні.

Наявність особливостей сенсорного розвитку у вигляді зорових 
та слухових проблем зазначали 21,95 % батьків.

Проблеми з зором у вигляді зниження гостроти, обмеження поля 
зору, косоокість та інші зафіксовано в дітей із тяжкою неврологічною 
патологією. В  деяких випадках було складно визначити ступінь по-
рушення, та навіть їх наявність, оскільки діти не фіксували погляд 
або з причини порушення зору, або когнітивних порушень та слабкої 
мотивації. У дітей із синдромом Дауна батьки визначали таку особ-
ливість як гарну зорову фіксацію на обличчі дорослого та низьку за-
цікавленість у  зоровому вивченні оточуючого предметного середо-
вища, насамперед іграшок. Зоровий розвиток дітей із порушеннями 
аутистичного спектра характеризувався тим, що діти надавали пере-
вагу безпредметним об’єктам, таким як блискучі поверхні, візерунки 
шпалер, мерехтіння тіней, споглядання за рухами, вертінням. Діти 
затримувалися на етапі розглядування власних рук та перебирання 
пальців біля обличчя, розглядування предметів під незвичайним ку-
том. Батьки помічали, що діти мали особливий погляд, навіть коли 
вони дивилися на батьків, це був погляд наче наскрізь.

Проблеми з розвитком слуху мали два спрямування: підвищена 
чутливість дитини до звуків або зниження слуху. Слід зазначити, що, 
визначаючи проблеми зі слухом у дитини у вигляді його зниження або 
коли сумніви щодо наявності проблем виникали у  фахівців під час 
оцінки, батьків направляли на додаткову діагностику. Це було важли-
во, оскільки точна діагностика у цьому випадку давала змогу отрима-
ти об’єктивну картину щодо чинників, які сприяють або є причиною 
порушень когнітивного, мовленнєвого розвитку та комунікації дітей, 
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та диференціювати порушення аутистичного спектра від вторинних 
аутистичних порушень через порушення слуху.

Сенсорні розлади також реєстрували у вигляді підвищеної чут-
ливості до тактильних подразників у 30,99 %. Це проявлялося в тому, 
що навіть легкі дотики викликали захисні поведінкові реакції, а та-
кож виражені емоційні реакції негативного забарвлення.

Загалом слід зазначити, що в дітей проблеми сенсорної регуля-
ції проявлялися як у сенсорному захисті, тобто надмірній чутливості 
щодо тактильних, зорових, слухових стимулів, так і сенсорному ігно-
руванні, тобто зниженні інтенсивності проявів будь-якої чутливості 
до зовнішніх стимулів.

Відомо, що чуттєве сприйняття є основою розумового та фізич-
ного розвитку дитини, а порушення сенсорної основи та обмеженість 
сенсорного досвіду неминуче спричиняє затримку психічного та мов-
леннєвого розвитку.

Мовленнєві проблеми визначали батьки дітей з усіма типами 
захворювання, хоча якісні характеристики труднощів, що виника-
ли, відрізнялися. Так, для дітей, які мали порушення аутистичного 
спектра, мовленнєвий розвиток характеризувався відставанням або 
практично повною відсутністю мовлення. У  разі відставання мов-
лення дітей характеризувалося такими якісними змінами як ехолалії, 
незвичайні інтонації, «гра» звукосполученнями, словами. Батьки під-
креслювали, що мовлення не є засобом для спілкування, а мовленнє-
ві реакції дуже часто є незрозумілими в  контексті реальних подій. 
У 80,35 % випадків, коли батьки скаржилися на порушення в мовлен-
нєвому розвитку, діти були віком старше 2 років.

У дітей, що мали синдром Дауна, розвиток мовлення визначав-
ся відставанням, зниженням темпів формування активного словни-
ка, порушеннями експресивного мовлення, що є типовим для дітей 
із цією патологією. Водночас батьки відмічали досить високу ефек-
тивність невербальної комунікації. Для дітей, у яких неврологічна па-
тологія була причиною порушень розвитку, мовленнєві особливості 
залежали великою мірою від тяжкості порушень та сфер (моторна, 
когнітивна), які зазнавали найважчих уражень. 64,88 % батьків по-
мічали, що в дітей визначалися особливості формування мовленнє-
вих навичок як на домовленнєвому, так і мовленнєвому рівні. Мов-
леннєвий розвиток характеризувався маловиразністю гуління та 
лепету, затримкою у  строках появи лепету на першому році життя, 
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переважанням атипових вокалізацій, недостатньою диференційо-
ваністю звуків, відсутністю або зниженням інтонаційної виразності 
голосових реакцій, складнощами в  освоєнні жесту як засобу кому-
нікації, спробах відтворювати слідом за дорослими склади та звуки, 
відсутністю появи типових слів. Таким чином, у дітей фіксувалися за-
тримки та якісні зміни на всіх етапах формування мовлення, що ви-
кривляло комунікативну функцію мовлення.

Майже дві третини батьків (59,94 %) відмічали емоційно-поведін-
кові особливості розвитку дитини, які становили певні складнощі під 
час взаємодії для батьків: надмірна збудливість або торпідність афек-
тивних реакцій, емоційна нестабільність, швидка зміна емоційних ста-
нів, недостатня диференційованість емоційних реакцій. У поведінці це 
проявлялося дратівливістю, вередливістю, агресивними реакціями, не-
мотивованим плачем або криком, переважанням негативного настрою 
протягом дня, апатичністю. Не завжди батьки могли пов’язати емоцій-
но-поведінкові реакції дитини з наявною ситуацією. У разі прискіпли-
вого опитування було з’ясовано, що «занадто спокійна» поведінка дітей, 
яка характеризувалася низькою активністю дитини, емоційною індифе-
рентністю, практичною відсутністю ініціюючих емоційно забарвлених 
дій та реакцій, не викликала великого занепокоєння в батьків.

Установлено, що в  71,07 % дітей фіксували порушення форму-
вання ігрової діяльності, яка є і важливою умовою, й індикатором 
розвит ку дитини. Першим етапом ігрової діяльності є ознайомча 
гра, зміст якої складають маніпуляції з предметом, що відбуваються 
в процесі його обстеження. Уже на цьому етапі в дітей визначалися 
особливості, які полягали у відсутності зацікавленості іграшками та 
складнощах у мотивуванні дітей на обстеження предметів. 50,83 % ді-
тей демонстрували низький рівень пізнавальної активності та обме-
жений і одноманітний репертуар дослідної поведінки, хоча саме піз-
навальна активність є важливим показником успішного психічного 
розвитку дитини в ранньому віці. Діти не демонстрували емоційного 
залучення, настирливості, задоволення від дослідження предметів та 
результативності власних дій. Можна було констатувати наявність 
якісних змін пізнавальної активності, які відображалися в зниженні 
її енергетичного та змістовного показників.

Діти з синдромом Дауна, маючи фізичні можливості, із затрим-
кою у строках починали простежувати за предметами, не утримували 
іграшки в руках саме через відсутність мотивації до їх дослідження, 
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не проявляли інтересу до самостійного маніпулювання іграшками та 
надавали перевагу пасивному спостереженню переважно облич до-
рослих або слуханню звукових іграшок. Із затримкою у строках у ді-
тей із синдромом Дауна формувалися орієнтовні операції, спрямовані 
на виявлення особливостей предметів-іграшок. Вони з відставанням 
засвоювали способи дії з іграшками, які пов’язані з їх фізичними 
властивостями, спрямованими на виявлення специфічних характе-
ристик предметів та досягнення за допомогою цього предмета певно-
го ефекту (наприклад, вкладання одного предмета в інший, катання, 
стукання предметів один об одного, щоб почути звук та інші), дії по 
черзі, імітації, сюжетні ігри. Тобто подальше формування ігрової ді-
яльності також проходило із затримкою.

Оскільки дослідна поведінка пов’язана з моторними можливос-
тями, у дітей із руховими порушеннями утримання та маніпулюван-
ня іграшками було утруднено, з самого початку в них було лімітова-
не формування можливості самостійного ініціювання та здійснення 
дій. За наявності комбінованих проблем із залученням когнітивних 
аспектів розвитку формування гри проходило із затримкою в темпах 
та набувало негативних якісних змін на всіх етапах.

Ретроспективний аналіз розвитку ігрової діяльності у дітей із роз-
ладами аутистичного спектра засвідчив, що особливості формування 
гри визначалися такими особливостями як одноманітні дії-маніпуля-
ції, повторення яких не містив змістовності (пересипання, крутіння, 
вертіння, перекладання предметів, постукування предмета об пред-
мет, обнюхування, облизування, обсмоктування), гра руками перед 
очами, яка зберігалася протягом довгого часу, хоча вона характерна 
для дітей тримісячного віку, стереотипні форми ігрової поведінки. 
З опису батьків та за результатами спостережень гра мала вигляд ме-
ханічної, з нестачею природної тенденції досліджувати, з окремими 
діями, які були ізольованими від будь-якого контексту.

Відомо, що увага є одним із ключових чинників у регуляції пси-
хічних процесів та пізнавальної діяльності на всіх етапах індивідуаль-
ного розвитку та становить неспецифічну основу будь-кого психіч-
ного процесу. Характерними особливостями уваги дитини раннього 
віку є те, що вона піддається значним коливанням, але в процесі роз-
витку і формування забезпечує можливості дитини зосереджуватися 
на досить вузьких ланках, якими можуть бути дії, предмети, емоційні 
контакти тощо.
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Дослідження характеру розвитку уваги свідчить, що 48,77 % ді-
тей мали певні складнощі, які проявлялися в надто швидкій втраті 
інтересу до іграшки або діяльності, короткострокових епізодах зо-
середження, які легко переривалися зовнішніми або внутрішніми 
подразниками. Загалом поведінка цих дітей характеризувалася ха-
отичністю та недостатньою структурованістю, ознаками «польової» 
поведінки. Для 23,96 % дітей порушення уваги мали значний ступінь 
вираженості та були нездоланними навіть за зовнішньої мотивації 
у вигляді спроби дорослого зацікавити дитину й утримати її увагу. 
Діти демонстрували хаотичну поведінку, яка супроводжувалася ве-
ликою руховою активністю, переключенням уваги з однієї іграшки 
на іншу, надзвичайно швидкою зміною різної активності, відсутніс-
тю цілеспрямованості в  діях, що виходило за межі вікових харак-
теристик формування уваги. Для 24,81 % зовнішня мотивація у ви-
гляді участі дорослого та його зусиль, спрямованих на підтримку 
зацікавленості у дитини, структурування її активності давала змогу 
стабілізувати діяльність дитини та підтримувати її увагу на вико-
нанні певної діяльності.

Під час роботи визначено особливості саморегуляції у дітей у си-
туаціях емоційного навантаження, заборон, адаптації до нових умов. 
Ураховувалося, що процес розвитку саморегуляції дитини тісно 
пов’язаний із дитячо-батьківською взаємодією, а  батьки на перших 
етапах діють як зовнішні регулятори дитячих ритмів та афектів та 
стимулюють зростання власних можливостей дитини до саморегуля-
ції. У  дослідженні було встановлено, що 96,69 % батькам нескладно 
було заспокоїти дитину, коли вона проявляє негативні емоційні ре-
акції. Для цього батьки використовували тактильні засоби, беручи 
дитину на руки, пригортаючи, пестячи, розгойдуючи, заколисуючи 
її, супроводжували процес заспокоєння використанням певних слів, 
пісень, інтонацій. Тобто поведінка батьків була ефективним інстру-
ментом зовнішньої регуляції емоційного стану дитини. Проте 45,04 % 
дітей не мали сформованих механізмів самозаспокоєння, які б ство-
рювали можливість ефективно регулювати дитині власний стан.

У ситуації заборон 52,9 % дітей демонстрували афективні та пове-
дінкові реакції у вигляді довготривалого плачу, роздратування, про-
тестної або агресивної поведінки. Як неадекватні вони оцінювалися 
у зв’язку з тривалістю або надмірною силою, що викликало занепо-
коєння та стурбованість у батьків.
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56,62 % дітей демонстрували складнощі в  адаптації до нових 
умов, для подолання яких вони потребували батьківської підтримки. 
Поведінкові патерни розрізнялися за силою, емоційною модальністю 
та тривалістю. Третина з цих дітей проявляли активну негативну ре-
акцію: вони кричали, мали вигляд збуджених, активно рухалися, дов-
го не заспокоювалися, навіть у разі намаганнь матері або батька взяти 
на руки. Частина з цих дітей, маючи активну негативну реакцію, наче 
застигали на одному місці, протягом досить довгого часу кричали або 
плакали, не реагуючи на будь-які спроби їх заспокоїти або відволік-
ти. Третина дітей характеризувалася пасивною негативною реакцією, 
яка втілювалася в  несміливості, сором’язливості, апатичності, три-
вожності, зниженій руховій активності. Адаптуватися до нових умов 
таким дітям допомагала дозована активність дорослих та зважене іні-
ціювання ними контакту та взаємодії з дитиною.

Важливим компонентом оцінки було визначення різноманітних 
аспектів соціально-емоційної взаємодії з дорослими й іншими ді-
тьми, що давало підстави для визначення особливостей розвитку та 
функціонування системи афіліації.

Установлено, що проблеми у спілкуванні з однолітками відмічали 
у 64,96 %. До уваги брали саме ті випадки, коли за віковими нормати-
вами така оцінка була легітимна. Діти демонстрували феномени, які 
відображали складнощі у  формуванні всіх ланок, які забезпечують 
успішне спілкування: зниження рівня або якісні зміни в активності, 
спрямованої на ознайомлення з іншими дітьми, емоційно негативне 
або емоційно знебарвлене ставлення до дій інших дітей, пасивність 
у  діях, які  б давали змогу проявити свої властивості та тим самим 
створити можливість іншому познайомитися з собою, зниження чут-
ливості або незвичайність (нетиповість) афективних реакцій у ситу-
ації взаємодії.

Особливості формування спілкування з іншими дітьми залежа-
ли від провідних проблем дитини. У  разі виражених моторних по-
рушень саме вони ставали на перешкоді незалежного самостійного 
спілкування. За наявності розладів аутистичного спектра фіксува-
ли відсутність прагнення до спілкування з іншими дітьми, або осо-
бливу поведінку, яка за якісними характеристиками не відповідала 
основним параметрам спілкування, пов’язаним зі взаємністю й емо-
ційним обміном. Але причини, які ускладнювали процес спілку-
вання дітей з однолітками, лежали в  площині не лише фізичних та 
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психологічних особливостей дитини, а й емоційних та особистісних 
проблем батьків. На тлі особливостей формування дитини, наявнос-
ті в неї ізольованих або сполучених моторних, когнітивних, емоцій-
них та емоційно-соціальних проблем різного ступеня тяжкості, ор-
ганізація процесу спілкування залежала значною мірою від батьків, 
їх готовності до його фасилітації. Установлено, що відчуття сорому, 
незручності, досить агресивна та відкидаюча поведінка батьків, що 
виховують дітей, які типово розвиваються, призводили до того, що 
діти з порушеннями мали обмежені можливості спілкуватися, оскіль-
ки їх батьки уникали психотравмуючих ситуацій, які виникали під 
час відвідування дитячого майданчика, прогулянках у колі інших ді-
тей тощо. Саме цим пояснювалася відсутність досвіду спілкування 
з іншими дітьми у 34,13 % дітей.

Важливим показником соціального розвитку дитини є її мож-
ливість взаємодіяти з дорослими, проявляти активність, ініціювати 
та підтримувати соціальну взаємодію, бути суб’єктами соціальних 
інтеракцій.

Слід зазначити, що у 47,53 % випадків зазначали проблеми різного 
ступеня тяжкості в установленні контакту й організації взаємодії ди-
тини з незнайомим дорослим. Коли дитина проявляла ознаки «страху 
стороннього» як психологічного феномена це кваліфікувалося як по-
казник її нормативного соціально-емоційного розвитку. У  разі вста-
новлених порушень у 33,05 % випадків діти демонстрували готовність 
до спілкування, що проявлялося в особливих невербальних та поведін-
кових реакціях: короткотривалому погляді на дорослого, напівзакри-
тій позі, «несміливій» усмішці, спрямованій до дорослого, які сполу-
чалися з ознаками емоційного напруження. Коли дорослий оцінював 
таку поведінку як пасивний пошук контакту та відповідав на запит 
дитини, створюючи умови безпечної взаємодії, це набувало змістов-
ності та емоційно-позитивного забарвлення. У 14,48 % випадків пору-
шення спілкування мали чіткий характер, що виявлялося в емоційно-
поведінкових реакціях різного регістру  – від пасивного, але стійкого 
уникнення будь-якого контакту з дорослим до агресивних емоційно-
негативних реакцій, які супроводжувалися плачем, криком, руховою 
активністю, кусанням, розкиданням або киданням іграшок.

Ситуація, в якій проводили дослідження, передбачала можливість 
спостерігати за особливостями взаємодії дитини з близькими дорос-
лими. Під час дослідження було встановлено, що в більшості випадків 
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взаємодія дорослого з дитиною характеризувалася позитивною емо-
ційною модальністю та виконувала регулювальну функцію, яка здій-
снювалася на поведінковому, емоційному та мотиваційному рівнях. 
Дорослий у разі потреби допомагав дитині (38,01 %), втішав та надавав 
їй підтримку (12,4 та 14,05 %, відповідно), що давало змогу дитині про-
довжувати свою активність, відчуваючи середовище як безпечне. До 
того ж, фіксувалися епізоди, коли якість взаємодії була змінена, а бать-
ки демонстрували полярні моделі поведінки, хоча всі вони відобража-
ли ситуацію ігнорування батьками сигналів дитини. У 26,45 % випадків 
батьки реалізували поведінку, яка полягала або в утримуванні дитини 
коло себе, обмеження її автономності, незважаючи на бажання та у на-
явну здатність дитини здійснювати самостійну діяльність, або в над-
мірному контролі поведінки дитини, не беручи до уваги її потреби, на-
віть коли дитина територіально була на достатній відстані від батьків. 
9,09 % випадків, коли дитина демонструвала потребу у взаємодії, при-
вертаючи увагу певними діями або звуками, батьки не звертали уваги 
або формально реагували на інтеракції, які ініціювала дитина, зосеред-
жуючись на спілкуванні з фахівцями.

У дослідженні було зафіксовано проблеми, які виникали в щоденних 
домашніх рутинах у родини, включно з визначенням особливостей хар-
чування, сну, реалізації навичок охайності (табл. 1.3). Визначення якос-
ті цих рутинних дій була важливою, оскільки їх урахування допомагало 
формувати функціональний запит, котрий і відображав саме ті сфери що-
денного життя, що викликають найбільші складнощі в родини як із точки 
зору здійснення догляду за дитиною, так і взаємодії дитини та батьків.

Таблиця 1.3
Структура труднощів у щоденних домашніх рутинах

Показник Частота,%
Харчування 47,10

Сон 33,05
Купання, умивання 33,05
Гігієнічні навички 43,38

Проблеми з харчуванням відзначали 47,1 % батьків. Із них у 70,17 % 
це пов’язано з фізичними проблемами дитини, порушеннями м’язового 
тонусу, рухового компонента, обмеженою здатністю дитини до жуван-
ня та ковтання. Це відмічалося в дітей із неврологічною патологією та 
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синдромом Дауна. У разі тяжких моторних порушень у дитини пробле-
ми годування були пов’язані з труднощами батьків підібрати відповід-
ну до потреб дитини позу, яка б давала змогу полегшити цей процес, 
створивши сприятливі та зручні умови як для дитини, так і для батьків. 
Батьки зазначали, що процес годування потребує дуже довгого часу, 
кожне годування може тривати близько години. Оскільки щоденне го-
дування є життєво важливим та має відбуватися 4–6 разів, воно стає 
проблемою та набуває характеристик виснажливої процедури.

У 28,92 % дітей відмічали вибірковість у їжі, неприйняття нових 
продуктів у  раціоні. У  чверті дітей із порушеннями аутистичного 
спектра батьки помічали схильність до їжі певного кольору або кон-
систенції.

У 29,83 % дітей труднощі в годуванні виникали за відсутності фі-
зичних проблем дитини як результат порушення дитячо-батьківської 
взаємодії та контакту між дитиною та батьками. У  таких ситуаціях 
у  разі відсутності будь-яких фізичних перешкод діти вимагали сво-
єю поведінкою створення особливих умов для годування (наприклад, 
тільки дивлячись телевізор), вередували, відмовлялися від їжі, або 
батьки, мотивуючи свою поведінку відсутністю достатнього часу або 
необхідністю зберігати чистоту й охайність, обмежували розвиток на-
вичок самообслуговування дитини щодо самостійності у їжі, годуючи 
її навіть тоді, коли дитина фізично могла це робити самостійно.

Порушення сну відзначали 33,05 % батьків. Основними проявами 
цих порушень були розлади засинання (56,25 %), які полягали в тому, 
що дитина потребувала досить довгого часу аби заснути, їй необхід-
но було перебувати поруч із матір’ю або іншим дорослим, маючи фі-
зичний контакт, або відчуваючи присутність дорослого поруч. Окрім 
того у 53,57 % дітей відмічався поверховий та фрагментарний сон із 
частими просинаннями, які супроводжувалися «незрозумілим» для 
батьків занепокоєнням дитини або її плачем. 31,25 % батьків зазна-
чали, що для дітей типовим було прокидатися після сну в поганому 
настрої, вони потребували певного часу та зусиль батьків для досяг-
нення позитивного емоційного стану. За опитуванням батьків було 
встановлено, що в 62,5 % випадків відмічали відсутність ритуалу за-
синання, який би виконував регулюючу функцію, допомагав створити 
сприятливі умови для повноцінного сну дитини та передбачав певний 
час перед сном для емоційного врівноваження та заспокоєння дитини 
з униканням рухливих та емоційно насичених ігор та взаємодій, спів 
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колискових або читання книжок, зниження інтенсивності фізичних 
та емоційних стимулів.

У 33,05 % випадків визначали проблеми, які були пов’язані з ру-
тинними діями купання й умивання дитини. У 55 % це визначалося 
підвищеною тактильною чутливістю дітей у  разі торкання голови, 
потрапляння води на голову, обличчя та тіло, що відображало наяв-
ні проблеми сенсорної регуляції. У такому випадку ці дії викликали 
в дитини негативні емоційні та поведінкові реакції. У 31,25 % випад-
ків батьки, в  основному дітей з аутистичними розладами, визнача-
ли як складність те, що маніпулювання з водою приваблювало дітей, 
у результаті чого умивання й купання перетворювалося на специфіч-
ну гру та переставало виконувати функцію рутинної дії. У батьків ді-
тей, які мали виразні моторні порушення, складнощі викликав пошук 
поз та положень, у яких досить комфортно відчувала себе дитина та 
батьки, в яких зручно було виконувати ці дії.

Так, 43,38 % батьків зазначали певні складнощі у  формуванні 
гігіє нічних навичок, пов’язаних із можливостями дитини контролю-
вати кишечник, сечовий міхур, користуватися туалетом. Проблеми 
цього кола озвучували батьки дітей віком після двох років, оскільки 
саме це є віком, коли в разі нормативного розвитку дитини форму-
ються гігієнічні навички. Відомо, що процес формування навичок 
починається з того, що дитина, використовуючи для цього різні засо-
би, починає сповіщати оточуючим про свої потреби. Вона застосовує 
жести, міміку, вираз обличчя, погляд, звуки. Дорослі в цей час мають 
бути дуже уважними, щоб відповідати належним чином на сигнали 
дитини та допомагати у  формуванні зв’язку між потребою та дією. 
Набуття дитиною гігієнічних навичок повною мірою відображає осо-
бливості когнітивного, моторного, емоційного розвитку дитини, а та-
кож патерни формування соціальної поведінки.

Аналіз відповідей батьків засвідчив, що основні проблеми поля-
гали в гальмуванні процесу розуміння дитиною внутрішніх сигналів, 
у  невиразності або змінених формах вираження фізіологічних по-
треб, що ускладнювало для батьків розуміння й адекватну відповідь 
на сигнали дитини.

Загалом, характеризуючи проблеми в щоденних домашніх рути-
нах, слід зазначити, що вони виникали і як наслідок порушень рухо-
вого розвит ку та сенсорної регуляції дитини, так і були пов’язані з гі-
перопікою з боку батьків.
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Підсумовуючи отримані дані щодо психомоторного, соціально емо-
ційного розвитку та динамічних характеристик поведінки дітей, можна 
дійти висновку, що практично в половини з них фіксувалися ознаки, 
сукупність яких свідчила про наявність так званого тяжкого темпера-
менту дитини з наявністю порушень адаптивності, ритмічніостю пове-
дінкових патернів, підвищеною інтенсивністю афективних реакцій не-
залежно від модальності, емоційною нестабільністю, зниженням уваги.

1.2. Джерела та особливості стресу батьків,  
які виховують дітей раннього віку 
з порушеннями розвитку

Народження дитини з порушеннями здоров’я та розвитку є тяж-
кою життєвою подією для сім’ї. У літературі описано такі феномени, 
як непiдготовленість або неповна пiдготовленiсть до такого розви-
тку подій, нездатність його передбачити та, в  подальшому, сприй-
няти, відсутність попереднього досвіду, відчуття безпорадності, 
втрати перспектив, провини та цілий спектр інших негативних емо-
ційних реакцій. Така ситуація може характеризуватися як дуже ін-
тенсивний, навіть екстремальний стрес. Відомо, що народження ди-
тини з  порушеннями здоров’я та вадами розвитку стає для батьків 
катастрофiчним струсом та поштовхом, який запускає посттравма-
тично-стресовий процес «переживання горя», що недарма дорівню-
ється за інтенсивністю до переживань втрати близької людини [Гурли 
Фюр, 2003; J. Bowlby, 1961].

Окрім цього, сім’ї, які виховують дітей із порушеннями розвит-
ку, відчувають також вплив стресу щоденних труднощів, на тлі яких 
з’являються ще й «особливі» проблеми та переживання. Перед усіма 
членами родини виникає необхідність якось протистояти глибоким 
несприятливим змінам життєвого стереотипу та виробляти нові фор-
ми поведінки, аби пристосуватися до нових обставин [І. Ю. Левченко, 
В. В. Ткачева, 2006]. Сім’ї, які виховують дитину з відхиленнями у роз-
витку, розглядаються у більшості випадків через призму особливостей 
самої дитини, характеру та проявiв її інвалідності [І. І. Поташова, 2011]. 
Тобто така сім’я протягом усього життя переживає серію критич-
них станів, зумовлених суб’єктивними та об’єктивними чинниками, 
а саме — чергування злетів та глибоких падінь [А. В. Закрепіна, 2009]. 
Безперечно, що сім’ї, які мають достатню психологічну і  соціальну 
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підтримку, легше та швидше переборюють ці стани [Є. В. Бурмістрова, 
2008]. Проте за будь-яких зовнішніх умов виховання дитини з обме-
женими можливостями надзвичайно ускладнює функціонування сім’ї 
та ставить її членів перед необхідністю постійно долати несприятливі 
чинники й негативні переживання [І. С. Багдасар’ян, 2000; Є. Б. Айва-
зян, А. В. Павлова, Г. Ю. Одинокова, 2008].

Окрім цього, батьки такої дитини мають ті самі труднощі, що ха-
рактерні майже для всіх сімей загалом, але їм, разом із цим, також 
притаманні специфічні проблеми, що може ускладнювати вже наяв-
ні проблеми та провокувати ланцюгову реакцію несприятливих змін 
у всіх основних сферах сімейного життя. Питання щодо термінової та 
відносно безболісної зупинки такої реакції та шляхів подолання її на-
слідків залишаються недостатньо розробленими та доволі гострими.

Узагалі, нині в  спеціальній літературі відчувається певний де-
фіцит науково обґрунтованих праць, у яких повною мірою висвіт-
лювалися б знання та досвід, накопичені в цій галузі, та пропону-
валися  б методологічні засади і  конкретні підходи до розв’язання 
розглянутих питань.

Праці, присвячені дiагностицi й  аналiзу психологiчного стану 
батьків, які мають дітей із порушеннями розвитку, вперше з’явилися 
за кордоном у  другiй половинi ХХ ст. [S. Olshanski, 1962; S.  Price-
Bonham, S. Addison, 1978; L. Wilker, 1981; B. L. Borland, 1984]. Захiдні 
вчені оцінюють батьків дітей з особливими потребами як таких, що 
в переважнiй бiльшостi мають тi чи iншi, але досить виражені невро-
тичні або психічні розлади. Зазначено, що реакція батьків на обго-
ворювану ситуацiю детермінується як їхнім досвідом переживання 
та подолання попередніх життєво-сенсових криз, так і особистісною 
конституцiєю. Пiдкреслюється, що внаслiдок народження дитини 
з  порушеннями оптимізм та нетерпляче-радiсне очiкування, яки-
ми супроводжувався перебіг вагітності, значною мірою трансфор-
мується в  депрессивну жертовність. За таких умов у  багатьох бать-
ків спостерiгають регресивнi явища та тенденцiï, загострюються 
внутрішньосімейнi проблеми, розвивається сексуальна дисгармонія, 
апатична пасивнiсть, зокрема в  особистіснiй взаємодії, й  отже, си-
туація народження хворої дитини в  сім’ї виявляє себе як комплек-
сна, багатобiчна психотравма [Є. А. Савіна, О. Б. Чарова, 2002, 2003; 
Є. І. Артамонова й ін., 2005; Н. І. Оліфирович, Т. А. Зінкевич-Кузем-
кина, Т. Ф. Велента, 2006; І. В. Пьянкова, 2006; Є. А. Полоухіна, 2009].
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Інші дослідники [І. С. Соколовська, І. М. Клещарова, 2004] від-
окремлюють випадки, коли дитину вилікувати не можна в принципi. 
Батьки таких дiтей перебувають у  стані перманентного емоційного 
стресу, внаслiдок чого швидко виснажуються психологiчно, втрачаю-
чи вiру та надiю; протягом життя на них очiкують певні кризовi пері-
оди: криза постановки діагнозу, криза під час виявлення певних ознак 
відставання у розвитку, у разі констатації обмежених здiбностей до 
навчання, під час досягнення дитиною повноліття [Є. М. Мастюкова, 
А. Г. Московкіна, 1991].

Низка авторів уважають, що причиною кризи може бути як си-
туація сама по собi, так і  вторинне, спровоковане нею загострення 
існуючих особистісних протиріч. Визначають таку секвенцiю: стрес, 
фрустрація, конфлікт, криза. Життєву кризу розглядають як склад-
ний феномен індивідуального життя людини, якiсний «екстремум», 
який має певні особливості. У  кризовій ситуації порушується вся 
самоорганізаційна й  саморегуляторна система, яка за інших умов 
забезпечує синхронну продуктивну роботу раціонального та ірра-
ціонального в  психіці людини, тобто індивід опиняється безпорад-
ним та розгубленим у своєрiднiй афективнiй «завiрюсі», де панують 
неконтрольованi, часто навiть недостатньо оформленi й усвiдомленi 
емоції. Життєва криза не може бути розв’язана у  предметно-прак-
тичній або пізнавальній діяльності; допомогти можуть лише процеси 
переживання, вiдреагування, подолання. Саме механiзми психоло-
гічного подолання дають змогу людині якнайліпше адаптуватися до 
травматичної ситуації завдяки опануванню нею, її дезактуалiзацiï на 
емоцiйному рiвнi або звикання до неї [Ф. Є. Василюк, 2001].

У літературі розглядаються потенцiйно можливi способи пси-
хологічного подолання стресової ситуації. Так, на думку А. Біллінга 
і Р. Мооса [R. H. Moos, 1984], трьома основними кроками подолання 
є: оцінка ситуації, втручання в ситуацію, ïï уникнення. У свою чергу, 
Х. Вебер уважає, що необхідно застосовувати такі форми подолання, 
як поведінкове або когнітивне розв’язання проблеми; пошук соціаль-
ної підтримки; перетлумачення ситуації на свою користь; психологіч-
ний захист і відтворення проблем; уникнення й ухилення; співчуття 
до самого себе; перегляд самооцінки, якщо вона зависока; звiльнення 
емоційноï експресіï.

Стосовно «зависокоï» батькiвськоï самооцiнки можна запере-
чити, що за деякими даними матері дiтей, наприклад, із дитячим 
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церебральним паралічем, виявили не лише не завищенi, а навпаки, по-
рівняно з нормою значно занижені самооцiночнi показники за такими 
шкалами, як «красива», «щаслива», «здорова», «спокiйна», «розслаб-
лена» тощо, i дуже сумнiвно, щоб така структура самосприйняття та 
самовiдношення сприяла б психологiчному подоланню внутрiшнього 
конфлiкту або, загалом, хронiчно-стресогенній ситуацiï.

Як відомо, діагностика, врахування та корекція емоційного стану 
батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку, 
є дуже важливим аспектом для поліпшення соціальної адаптації такої 
дитини. Доведено, що в прямій залежності від здатності родини адап-
туватися до свого нового статусу, зміненого народженням дитини 
з проблемами здоров’я та розвитку, перебуває продуктивність розви-
тку такої дитини [А. Бакк, К. Грюневальд, 2001].

Традиційно проблеми родин, які виховують дітей з порушення-
ми розвитку, розглядали через призму порушень здоров’я дитини. 
Батьки дитини виступали лише виконавцями призначень лікаря та 
інших фахівців, а  їх емоційний стан, їх почуття, їх проблеми зали-
шалися поза увагою. Але чи можливий розвиток будь-якої дитини, 
а особ ливо дитини, яка має проблеми, у разі, коли матір та/або батько 
не спроможні адекватно реагувати на потреби своєї дитини?

Загальновизнаним тепер є  той факт, що для гармонійного роз-
витку дитини та її успішного функціонування на всіх вікових ета-
пах дуже важливе значення має її досвід саме в ранньому віці. Свій 
перший досвід спілкування з  навколишнім світом малюк отримує 
з  батьками, насамперед із мамою. Якщо мати та батько задоволені 
і врівноважені, вони адекватно відповідатимуть на потреби дитини. 
Але якщо їх емоційний стан характеризується неврівноваженістю, 
стурбованістю, то вони не зможуть повною мірою задовольняти пси-
хоемоційні потреби малюка, оскільки багато сил витрачатиметься 
на розв’язання своїх внутрішніх питань. Тому так важливо вивчати 
особ ливості материнського та батьківського стану та розробляти 
програми підтримки членів родин, які мають дітей із порушеннями 
розвитку, для створення сприятливих умов для розвитку малюків.

У дослідженні взяли участь 237 батьків, які виховували дітей 
із порушеннями розвитку. Серед них було 54 сімейні пари — 54 чо-
ловіки (22,79 %) та 54 жінки (22,79 %), 108 матерів із повних сімей 
(45,56 %), чоловіки яких відмовилися від участі в  дослідженні, та 
21 жінка (8,86 %) з неповних сімей (табл. 1.4).
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Таблиця 1.4
Розподіл батьків основної групи за статтю та сімейним станом (%)

Стать Сімейний стан Кількість
Чоловіки Одружені 22,79

Жінки Заміжні 68,35
Розлучені 8,86

У дослідженні брали участь батьки віком від 22 до 44 років. За рів-
нем освіти вони розподілялися таким чином: 59,07 % мали вищу, 
23,20 % середню спеціальну, 17,72 % середню освіту. У  всіх сім’ях 
основ ним вихователем дитини була мати. Більшість батьків оцінили 
економічний стан сім’ї як середній (71,30 %), лише 8,43 % були задо-
волені своїм матеріальним становищем.

Залучення батьків до психодіагностичного обстеження потре-
бувало спеціальної мотивації, оскільки під час звернення був запит 
на допомогу дитині, тому необхідність виконання великої кількості 
тестових завдань, які стосуються психологічних особливостей бать-
ків, викликала багато питань та потребувала детального пояснен-
ня. Крім того, виникли певні труднощі в  залученні в  дослідження 
саме чоловіка. Основним мотивом для відмови була недостатність 
часу для виконання завдання через велику зайнятість на роботі, 
неможливість знайти час для тестування, яке потребувало приїз-
ду до Центру раннього втручання. У  первинній бесіді щодо учас-
ті батьків у  психодіагностичному обстеженні наголошувалося, що 
в си стемі раннього втручання під час розробки реабілітаційної про-
грами важливим є не лише оцінка розвитку дитини, її можливостей 
та обмежень, а й аналіз чинників, які можуть суттєво впливати на 
розвиток дитини, серед яких важливими є  особливості батьків, їх 
сприйняття сімейних та дитячо-батьківських відносин. Водночас 
необхідно було створити таку атмосферу, в  якій би батьки не від-
чували себе «піддослідними», оскільки це могло викликати склад-
нощі в  побудові партнерських відносин із батьками, коли батьків, 
а  не тільки фахівців, визнано експертами щодо розвитку дитини 
та запит яких є вирішальним у разі розробки програми допомоги. 
Особливо важливим це було в контексті того, що попередній досвід 
спілкування батьків із фахівцями відбувався в  інших моделях, які 
передбачали провідну роль фахівців.
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Групу порівняння складали 240 батьків (180 жінок та 60 чоловіків), 
які виховували дітей без порушень розвитку. За соціально-демографіч-
ними показниками група порівняння була релевантною основній групі.

Психологічні особливості батьків, які виховують дітей із пору-
шеннями розвитку, вивчали, ураховуючи психосоматичний, особис-
тий та соціально-психологічний рівні їх функціонування.

Під час досліджень визначали особливості соціальних уявлень 
про батьківство. Вивчення проводили за допомогою модифікованого 
варіанта тесту М. Куна. Батькам пропонували дати десять визначень 
«гарний/поганий батько — який він?». Обробка результатів передба-
чала кількісний та якісний аналіз семантичної продукції.

Семантичні одиниці (слова), використовувані для опису понять, 
аналізували за допомогою класифікації описів. В основу класифікації 
покладено принцип взаємодії, а саме, чи відображають слова, які ви-
користовуються для характеристики поганого та гарного батька, ідею 
взаємодії (рис. 1.1). Після аналізу, проведеного під цим кутом зору, всі 
слова було розподілено на дві категорії: ті, які описують взаємодію, ті, 
які не описують взаємодію.

 
 

НЕЙТРАЛЬНІ Не мають 
спрямованості 
 (без вектора) 

«ВІД СЕБЕ» 

«НА СЕБЕ» 

«ОБМІН» 

ЗБЕРІГАЮЧІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(поняття)

Описують взаємодію  
 

Не описують взаємодію 
  

Мають спрямованість 
(вектор) 

Рис. 1.1. Схема аналізу семантичної продукції (понять)

До категорії «ті, які описують взаємодію» віднесено слова, які без-
посередньо відображають якість, частоту й варіанти взаємодії людей 
одного з одним, або ресурс, який може бути використаний у процесі 
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взаємодії. Серед слів, які описували взаємодію, визначалися харак-
теристики із чітко визначеною спрямованістю взаємодії. Ця спря-
мованість мала три варіанти. Група слів, яка характеризувала спря-
мованість на себе, визначала людину як таку, що бере від взаємодії 
(наприклад, уміння наполягти на своєму). Слова зі спрямованістю від 
себе характеризували людину як таку, що дає іншому під час взаємо-
дії (наприклад, турботливий, який виховує). Слова ж, які описували 
обмін у процесі взаємодії означали, що людина використовує взаємо-
дію як процес обміну з партнером (наприклад, зацікавлений).

Також визначали слова, які описують взаємодію, але не відобража-
ють її чіткого напрямку. Це були слова, в яких відображено ресурс, що 
може бути, але доки не використаний у процесі взаємодії (наприклад, 
добрий, оптимістичний). Тому ця група слів визначала людину як таку, 
що має, зберігає або накопичує ресурси для взаємодії з дитиною.

До категорії «не описують взаємодію» віднесено слова, в яких не 
відображується процес взаємодії, вони описують такі характеристи-
ки, які не впливають на взаємодію та не задіяні в цьому процесі. Такі 
слова визначали як нейтральні щодо процесу взаємодії (наприклад, 
успішний, тверезий).

Під час аналізу визначали структуру образів поганого та гарно-
го батька. Слова, використовувані у понад 25 % випадків, становили 
ядро образу. Решта слів складали периферійну частину образів пога-
ного та гарного батька.

Для дослідження захисно-копінгової поведінки батьків, які ви-
ховують дітей із затримкою розвитку, використовували такі методики:

– «Психологічна діагностика індексу життєвого стилю» (Л. Вас-
серман, О. Єришев, Є. Клубова).

– «Методика діагностики копінг-поведінки у стресових ситуаці-
ях» (С. Норман, Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. Паркер, адаптований 
варіант Т. А. Крюкової).

– Методика «Діагностика стратегій імпунітивної поведінки 
в конфліктних ситуаціях».

Опитувальник «індекс життєвого стилю» (іЖС) призначений 
для дослідження механізмів психологічного захисту, насамперед, рів-
ня напруженості основних психологічних захистів. Методика допо-
магає діагностувати такі механізми психологічного захисту:

– А — заперечення;
– В — витіснення;
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– С — регресія;
– D — компенсація;
– Е — проекція;
– F — заміщення;
– G — інтелектуалізація;
– H — реактивні утворення.
За рівнем зрілості ці механізми:
– протективні (примітивніші, які не допускають надходження 

конфліктної та травматичної для особистості інформації у сві-
домість);

– дефензивні (що допускають у свідомість травматичну інфор-
мацію, але інтерпретують її ніби «безболісного» для себе).

До протективних механізмів належать:
– витіснення;
– заперечення;
– регресія;
– реактивні утворення.
Дефензивні механізми:
– раціоналізація;
– інтелектуалізація;
– проекція;
– заміщення.
Текст опитувальника складається з 97 тверджень, які досліджувано-

му необхідно проаналізувати з точки зору відповідності до його поведінки 
або стану. Підраховуються лише позитивні відповіді за кожною шкалою, 
що є «сирими» балами, які надалі переводять у процентильні показники. 
Отримані показники засвідчують умовне розташування досліджуваних 
у вибірці стандартизації відповідно до її процентних розподілів.

Методика «Копінг-поведінка у стресових ситуаціях» (С. Нор-
ман, Д. Ф. Ендлер, Д. А. Джеймс і М. І. Паркер), адаптований Т. А. Крю-
ковою, включає перелік типів поведінки та можливих реакцій на 
стресові ситуації. Досліджуваним пропонують визначити, як часто 
вони реагують на стресову ситуацію зазначеним в переліку способом, 
обравши одну відповідь, яка відображає континуум із п’яти варіан-
тів від «ніколи» до «дуже часто», оцінюючись від 1 до 5 балів. Усі за-
пропоновані типи поведінки та реакції групуються таким чином, що 
допомагають виявити домінантні копінг-стратегії, які можуть бути 
спрямовані на розв’язання завдань, на емоції й на уникнення. Щодо 
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кожної копінг-стратегії підраховується загальний бал, що відбиває 
частоту використання цієї стратегії в житті.

Визначаючи особливості захисно-копінгової поведінки, викорис-
товували методику «Діагностики стратегій імпунітивної поведінки 
у конфліктних ситуаціях». Стратегії долаючої поведінки вивчали на ма-
теріалі ситуації, пов’язаної із емоційним стресом у зв’язку з народжен-
ням та вихованням дитини з особливими потребами. Батькам пропо-
нували позначити в списку, що складається з 82 фраз, твердження, які 
відповідають або не відповідають їх думкам, почуттям та діям у трьох 
ситуаціях — коли ви дізналися про діагноз дитини, коли прийшли до 
Центру раннього втручання й тоді, коли проходили психологічне тесту-
вання. Кожна ситуація мала умовну назву, яка використовувалась в по-
дальшому. Перша ситуація  — «дізналися про діагноз дитини», друга 
ситуація — «прийшли в Центр раннього втручання», а останню ситуа-
цію умовно назвали «теперішній час». Динаміку використання копінг-
стратегій аналізували за два періоди — «дізналися про діагноз — при-
йшли до Центру» та «прийшли до Центру — теперішній час».

Залежно від ступеня продуктивності й  ефективності вирішення 
конфлікту твердження були розподілені на продуктивні, відносно про-
дуктивні на непродуктивні, а залежно від спрямованості — на когнітив-
ні, емоційні й поведінкові. Під час дослідження аналізувався загальний 
показник використання копінг–стратегій та розраховувався коефіцієнт 
використання кожної стратегії. Розрахунок коефіцієнта використання 
проводився за такою формулою: середню кількість тверджень ділили на 
загальну кількість тверджень за кожною стратегією. Коефіцієнт вико-
ристання міг мати значення від 0 до 1, до того ж, чим ближче значення 
було до 1, тим частіше вибиралася та чи інша стратегія.

Оцінку динаміки проводили визначенням загального показника 
використання продуктивних, відносно продуктивних та непродук-
тивних стратегій залежно від емоційного, когнітивного, поведінко-
вого рівня реалізації в  трьох визначених ситуаціях: коли дізналися 
про діагноз дитини, коли прийшли до Центру раннього втручання по 
допомогу й у теперішній час.

Особливості сімейних відносин, соціально-психологічного кліма-
ту сімей досліджували використанням «Шкали сімейного оточення» 
в адаптації С. Ю. Купріянова, «Шкали сімейної адаптації і згуртованос-
ті» (FACES-3), створеної Д. Х. Олсоном, Дж. Портнером, І. Лаві та адап-
тованої М. Пере; колірного тесту ставлень Є. Ф. Бажина та О. М. Еткінда.
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Шкалу сімейного оточення (ШСО) призначено для оцінки соці-
ально-психологічного клімату в  сім’ях. Опитувальник складається 
з  90 тверджень, які досліджуваному слід оцінити з  точки зору від-
повідності до його сім’ї  — реальної, ідеальної та очікуваної. ШСО 
включає десять шкал, які характеризують сімейне оточення. Під час 
дослідження підраховується кількість балів за кожною шкалою та ви-
раховуються три узагальнюючих показника.

А. Показник відносин між членами сім’ї, який складають шкали:
1. Згуртованість — міра, з якою члени сім’ї піклуються один про 

одного, допомагають один одному; вираженість почуття на-
лежності до сім’ї.

2.  Експресивність — міра, в якій в цій сім’ї дозволяється відкрито 
діяти і виражати свої почуття.

3.  Конфлікт  — міра, в  якій відкрите вираження гніву, агресії 
і конфліктних взаємовідносин загалом характерне для сім’ї.

Б. Показник особистісного зростання:
4.  Незалежність — міра, в якій члени сім’ї заохочуються до само-

ствердження, незалежності, самостійності в обдумуванні про-
блем і ухваленні рішень.

5.  Орієнтація на досягнення — міра, в якій різним видам діяльнос-
ті (навчанню, праці) надається характер досягнення і змагання.

6.  Інтелектуально-культурна орієнтація  — міра активності чле-
нів сім’ї в соціальній, інтелектуальній, культурній і політичній 
сферах діяльності.

7.  Орієнтація на активний відпочинок — міра, в якій сім’я бере 
участь у різних видах активного відпочинку і спорту.

8.  Моральні аспекти — міра сімейної поваги до етичних і мораль-
них цінностей і положень.

В. Показник управління сімейною системою.
9. Організація  — міра важливості для сім’ї порядку й  організова-

ності в  плані структуризації сімейної активності, фінансового 
планування, ясності та визначеності сімейних правил і обов’язків.

10. Контроль — міра ієрархічності сімейної організації, ригіднос-
ті сімейних правил і процедур, контролю членами сім’ї один 
одного.

Результати аналізували на підставі визначення середніх показ-
ників щодо реальних та ідеальних сімейних відносин, особистісного 
зростання й управління сімейною системою.



32

Шкалу сімейної адаптації і згуртованості (FACES-3) створено 
Д. Х. Олсоном, Дж. Портнером, І. Лаві у 1985 р. та адаптовано М. Пере 
у 1986 р. Шкала дає змогу оцінити якість сімейного функціонування ви-
значенням сімейної згуртованості і сімейної адаптації. Сімейна згурто-
ваність відображає міру емоційного зв’язку між членами сім’ї, за мак-
симальної вираженості якого вони емоційно взаємозалежні, а  в  разі 
мінімальної — автономні та дистанційовані один від одного. Для діагнос-
тики сімейної згуртованості використовують показники: «емоційний 
зв’язок», «сімейні межі», «ухвалення рішень», «час», «друзі», «інтереси» 
і «відпочинок». Сімейна адаптація характеризує, наскільки гнучко або, 
навпаки, ригідно сімейна система здатна пристосовуватися, змінюватися 
під час дії на неї стресорів. Для її діагностики використовують такі пара-
метри: «лідерство», «контроль», «дисципліна», «правила» і «ролі» в сім’ї.

Методика містить список із 20 тверджень. Завдання полягає в тому, 
щоб оцінити кожне твердження за мірою його вираженості віднос-
но своєї сім’ї за п’ятибальною шкалою: 1 — майже ніколи, 2 — рідко,  
3 — час від часу, 4 — часто, 5 — майже завжди. Оцінюють реальне 
й ідеальне сімейне функціонування.

Під час дослідження визначались чотири рівні сімейної згурто-
ваності й адаптації: роз’єднаний, розділений, зв’язаний і  зчеплений 
рівні сімейної згуртованості та ригідний, структурований, гнучкий 
і  хаотичний рівні сімейної адаптації. Успішність функціонування 
сімейної системи відбивають збалансовані рівні, до яких належать 
розділений та зв’язаний (щодо згуртованості), структурований та 
гнучкий (щодо адаптації). Екстремальні, крайні рівні (роз’єднаний 
і зчеплений, та ригідний і хаотичний) трактуються як проблемні, що 
порушують функціонування сімейної системи.

У дослідженні підраховувалися кількість балів у  кожній дослі-
джуваній групі за двома основними показниками — сімейною згур-
тованістю і сімейною адаптацією, а також частота діагностики того чи 
іншого рівня адаптації та згуртованості.

Для вивчення емоційних компонентів ставлення батьків до 
своєї сім’ї використовували колірний тест ставлень (КТС) Є. Ф. ба-
жина та О. М. Еткінда, який створює можливість отримати інфор-
мацію як про свідомий, так і несвідомий рівень, обминаючи захисні 
механізми вербальної системи свідомості

У методиці використовували набір колірних стимулів із восьми-
колірного тесту М. Люшера. Досліджуваним пропонували підібрати 
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колірні асоціації до таких понять: «Я», «моя дитина», «моя сім’я», 
«батько дитини», «батьки матері», «батьки батька», «інші родичі», 
«сусіди (друзі)», «моє минуле», «моє майбутнє», «моє теперішнє», 
«майбутнє дитини», «задоволення», «горе», «розчарування», «благо-
получчя». Після завершення асоціативної процедури кольори ранжу-
вали в порядку переваги, починаючи від «найпривабливішого» і за-
кінчуючи «найнеприємнішим».

Аналіз та інтерпретацію результатів проводили за традиційною 
схемою, базуючись на процедурі зіставлення кольорів, що асоціюють-
ся з певними поняттями, з їх місцем (рангом) у розкладці цих кольорів 
за перевагою. Підраховували середні ранги кожного поняття, значен-
ня валентності та нормативності показника кольору, а також різниця 
рангових показників. Валентність та нормативність інтерпретують 
як показники емоційного прийняття або відкидання. Оскільки ва-
лентність вимірює позицію асоційованого кольору в індивідуальному 
колірному ранжуванні, а нормативність оцінює відповідність позиції 
«нормативному» ранжуванню, важливе діагностичне значення мали 
випадки розбіжностей між валентністю і нормативністю конкретної 
асоціації. Це вказувало на амбівалентність, проблемність ставлення 
досліджуваного до цього поняття. Також проводили аналіз співвід-
ношення понятійно-колірних пар, асоційованих з одним і тим самим 
кольором, що давало змогу визначити ідентифіковані поняття.

Для вивчення самооцінки батьків використовували методику до-
слідження самооцінки за Т. В. Дембо і С. Я. Рубінштейном, яка була 
модифікована відповідно до завдань дослідження. Батькам потрібно 
було оцінити себе, відповідаючи на питання «Який я батько?» з ви-
користанням дев’яти характеристик, а  саме: знаючий, досвідчений, 
впевнений, ласкавий, спокійний, бадьорий, вимогливий, терплячий 
та оптимістичний. Слід було позначити, як на цей час оцінюється 
розвиток у себе кожної з якостей. Оцінка могла варіювати від 1 до 10, 
де вищий бал свідчив про вищу самооцінку.

Дослідження якості життя батьків, які виховують дітей із затрим-
ками розвитку, проводили з використанням опитувальника «Показ-
ник якості життя», який розроблено J. E. Mezzich, N. Cohen, J. Liu та 
ін. Батькам пропонували оцінити за 10 бальною шкалою якість сво-
го життя за такими параметрами: фізичне благополуччя, яке відби-
ває відчуття енергійності, відсутності болю та фізичних проблем; 
психологічне, емоційне благополуччя, що складається з  відчуття 
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внутрішнього комфорту, згоди з  самим собою; незалежність у  діях, 
яка проявляється у  прийнятті власних рішень, розв’язанні щоден-
них життєвих питань; працездатність, тобто здатність виконувати 
професійні, шкільні та сімейні обов’язки; міжособистісна взаємодія, 
яка виявляється у здатності підтримувати добрі відносини з сім’єю, 
друзями, знайомим, колегами й іншими соціальними групами; соці-
ально-економічна підтримка, яка відбиває доступність та наявність 
людей, які можуть надати допомогу й емоційну підтримку; особистіс-
на реалізація, тобто відчуття внутрішньої рівноваги, почуття власної 
гідності, відчуття спільності з оточуючими, отримання задоволення 
від сексу, мистецтва тощо; матеріальний стан, що складається з наяв-
ності фінансових ресурсів, житла й ін.; загальне сприйняття життя, де 
мова йде про відчуття задоволеності та щастя в житті загалом.

У дослідженні використано опитувальник загального здоров’я 
GHQ-28 (Д. Голберг та В. Хіллер, 1979), який складається із 28 питань 
та операціоналізує психологічне благополуччя як елемент більш за-
гального «конструкта»  — «якість життя». GHQ-28 включає чотири 
шкали: соматичні симптоми, тривога та безсоння, соціальні дисфунк-
ції та депресію. За кожною шкалою батьки обирали варіант відповіді, 
яка найповніше характеризує стан здоров’я за кілька останніх тижнів. 
Кожна відповідь оцінювалась від 0 до 3 балів. Підраховували кіль-
кість балів за кожною шкалою, а також загальний показник здоров’я.

Аналіз емоційного стану батьків, їх базисних потреб здійснюва-
ли за допомогою методу колірних виборів (МКВ), модифікованого 
й адаптованого Л. М. Собчик. Проводили аналіз показників емоцій-
ного стресу, емоційного конфлікту та тривоги, показника відхилення 
від аутогенної норми, вегетативний коефіцієнт Шипоша та якісний 
аналіз розкладу кольорів за перевагою — насамперед перші й останні 
пари кольорів, їх змістовну насиченість.

У дослідженні рівня тривоги і стресу, їх психологічних джерел, 
емоційних компонентів ставлення матерів до своєї дитини, інших лю-
дей, до себе, до певних явищ узяли участь 100 матерів та 54 чоловіки, 
які виховують дітей у віці від 2 міс. до 3,5 років із вадами у психомо-
торному розвитку різного ступеня, 100 матерів із контрольної групи, 
які виховують дітей того ж віку без порушень розвитку.

Під час вивчення показників емоційного стресу й емоційного кон-
флікту матерів основної групи було встановлено наявність емоційного 
стресу й емоційного конфлікту різного ступеня у 100 % досліджуваних.
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Аналіз можливих комбінацій цих показників засвідчив, що висо-
кий рівень емоційного конфлікту і високий рівень емоційного стресу 
відзначався у 20 % досліджуваних жінок цієї групи. Це свідчило про 
високу емоційну напруженість жінок, сприйняття навколишньої си-
туації як нестерпного тиску та їх понижену здатність до адекватного 
розв’язання конфліктів.

Середній рівень емоційного конфлікту і  середній рівень емоцій-
ного стресу відзначали у 40 % жінок основної групи. У цьому випадку 
можна було говорити про деяку рівновагу між конфліктом і стресом, 
що, проте, не можна було вважати продуктивним показником компен-
саторної поведінки, оскільки така поведінка є своєрідною «замісною» 
і лише виснажує ресурси організму та не може дати справжнього врів-
новаження та психологічного благополуччя. У разі такої комбінації по-
казників конфлікту та стресу знижені рішучість і наполегливість, що 
може спричиняти почуття незадоволення власним існуванням, відчут-
тя слабкості й утомленості. Можливі захисні реакції у вигляді фантазу-
вання про ліпше майбутнє, побудову «повітряних замків».

У 30 % матерів основної групи визначався середній рівень емоційно-
го конфлікту й низький рівень емоційного стресу. Таке співвідношення 
рівнів конфлікту і стресу інтерпретували як показник компенсаторної 
поведінки, здатність використовувати продуктивні захисні механізми 
для розв’язання конфлікту, хоча наявний рівень внутрішньої дестабілі-
зації свідчив про часткову компенсацію. В такому разі в поведінці може 
спостерігатися підвищена потреба до самоствердження, прагнення до 
незалежного вибору всупереч наявної ситуації.

Низький рівень емоційного конфлікту і низький рівень емоцій-
ного стресу відзначався лише у 10 % матерів цієї групи.

У безпосередній залежності від рівнів емоційного конфлікту 
й емоційного стресу перебуває показник тривоги, який має важливе 
значення для вивчення емоційного стану особистості, що визначається 
наявністю конфліктів і можливістю або неможливістю їх розв’язання.

В основній групі показник тривоги варіював від низького до над-
мірно високого рівня: у 20 % досліджуваних матерів цей показник від-
повідав низькому; у 30 % — середньому, у 30 % чинник тривоги був 
високим, а у 20 % — надмірно високим.

Простежувалася пряма залежність між рівнями емоційного кон-
флікту й емоційного стресу і показником тривоги. Так, у досліджу-
ваних матерів із низьким рівнем емоційного конфлікту і  низьким 
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рівнем емоційного стресу, а так само із середнім рівнем емоційного 
конфлікту і низьким рівнем емоційного стресу показник тривоги від-
повідав низькому або середньому. У разі середнього рівня емоційно-
го конфлікту і середнього рівня емоційного стресу показник тривоги 
відповідав високому, а за наявності високого рівня емоційного кон-
флікту і високого рівня емоційного стресу чинник тривоги був над-
мірно високим. Таке співвідношення цих показників свідчило про 
значну дестабілізацію емоційних переживань і  емоційних проявів 
матерів основної групи. Недозволені внутрішні конфлікти викликали 
неконтрольовану тривогу. У результаті для особистості, що перебу-
ває у стані стресу, складно знайти адекватні засоби емоційного реагу-
вання, що лише посилює внутрішню напруженість.

Якісний аналіз стресу, який переживали батьки, мав певні особ-
ливості залежно від діагнозу дитини.

У всіх випадках, коли дитині встановлювали синдром Дауна, бать-
кам повідомляли про діагноз або прямо в пологовому залі, або через 
дуже короткий термін. Тобто вони опинялися в ситуації стресу рапто-
во, одразу після народження малюка. Крім того, цей діагноз передба-
чав розуміння того, що дитина матиме затримку розумового розвитку, 
виникнуть великі складнощі в її соціалізації. На такі розмірковування 
вказували всі батьки, хоча 84,71 % із них не мали достовірної інформа-
ції про особливості розвитку дитини з синдромом Дауна, а керувалися 
негативними суспільними стереотипами та стигмою, що супроводжує 
цей діагноз. Таким чином, визначеність у тому, що дитина потребує до-
даткових зусиль щодо її розвитку, визначала те, що досить велика кіль-
кість батьків зверталася по допомогу на першому році життя.

Коли в  дитини провідними були неврологічні негаразди, процес 
усвідомлення проблем відбувався за іншими сценаріями. Аналіз бесід 
із батьками дав змогу виявити кілька найтиповіших сценаріїв. Коли 
тяжкі неврологічні проблеми фіксувалися з  перших днів або тижнів 
життя і для батьків найважливішим було збереження життя дитини, 
вони багато зусиль та часу витрачали на медикаментозне лікування та 
реабілітацію, перебування у лікарнях. Тобто в ситуації гострого стресу, 
пов’язаного із питанням виживання дитини, батьки опинялися в перші 
тижні або місяці після її народження, та ця ситуація була пролонгова-
на в часі. Питання ж розвитку дитини поставали перед ними пізніше, 
що зазначали 58,1 % батьків, коли дитина мала неврологічні проблеми. 
Коли ж неврологічні проблеми лікарі зазначали з перших тижнів або 
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місяців життя, у деяких батьків (25,67 %) досить сильною була настано-
ва, що «все минеться», «дитина переросте». Тобто усвідомлення проб-
леми, що «щось негаразд» із розвитком дитини, потрібні «якісь дії», 
усвідомлювалося пізніше, коли ставало очевидним, що психомоторний 
розвиток власної дитини відрізняється від інших дітей. У 16,23 % ви-
падків тривога щодо здоров’я дитини виникала у батьків, у результаті 
чого вони шукали професійну допомогу в  лікарів та інших фахівців. 
Але, коли дитина мала неврологічні проблеми, усвідомлення проблем 
психомоторного розвитку дитини виникало поступово під час розвит-
ку дитини, що відображалося в зростанні кількості звернень по розви-
ваючу допомогу зі збільшенням віку дитини.

У разі наявності в дитини розладів спектра аутизму, розуміння 
того факту, що дитина є особливою, практично в усіх випадках було 
пов’язане з  характеристиками поведінки дитини та складнощами, 
які внаслідок цього мали батьки або інші оточуючі люди, і які можна 
було побачити у віці дитини після 1,5–2 років. Можна було відмітити, 
що батьки зверталися по професійну допомогу під тиском виховате-
лів або фахівців, які стикалися з дитиною (14,88 %). Це було пов’язано 
з  тим, що батьки пристосовувалися до особливостей поведінки ди-
тини, але коли їй потрібно було розширювати коло спілкування, ви-
ходячи за межі родини, проблеми поведінки ставали дуже яскравими 
й потребували спеціальної уваги. Були також випадки (5,78 %), коли 
мати відзначала «особливість» дитини, але в чоловіка й інших членів 
родини панувала думка «не вигадуй, все з дитиною гаразд, підросте, 
все налагодиться». В цьому разі мати потребувала деякого часу, щоб 
звернутися за професійною допомогою, не маючи підтримки від най-
ближчого оточення. Тому найбільша кількість звернень по допомогу 
відмічали у віці після двох років.

Вивчення показників рівня емоційного конфлікту і рівня емоцій-
ного стресу в матерів контрольної групи засвідчило, що комбінація 
«високий рівень емоційного конфлікту — високий рівень емоційного 
стресу» не фіксували в цій групі. У 10 % матерів відмічався високий 
рівень емоційного конфлікту і  середній рівень стресу. У 10 % жінок 
рівень емоційного конфлікту й  емоційного стресу визначали як се-
редній. У  20 % досліджуваних матерів низький рівень емоційного 
конфлікту супроводжувався низьким рівнем емоційного стресу. На 
відміну від матерів основної групи в контрольній групі у 50 % випад-
ків фіксували відсутність ознак емоційного стресу.
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Найвищі показники тривоги, які відповідали високому рівню, 
в контрольній групі відмічали в жінок із високим рівнем емоційного 
конфлікту і середнім рівнем емоційного стресу. Низький та середній 
рівні тривоги відмічали у матерів із середнім і низьким рівнями емо-
ційного конфлікту й емоційного стресу. Показник тривоги, дорівня-
ний 0 %, тобто відсутність тривоги, був зареєстрований у 50 % жінок 
контрольної групи.

Аналіз психологічних джерел тривоги та стресу показав таке: 
у 70,0 % досліджуваних жінок основної групи на останніх місцях в ко-
лірному ряду за перевагою були основні синій і червоний кольори, що 
є показником фрустрованості основних потреб людини: потреби в ро-
зумінні, доброзичливому ставленні значущих навколишніх і потреби 
в активності, спрямованій на досягнення мети, на оволодіння всім тим, 
що доставляє радість і  насолоду. Найбільш ігнорованим, тобто який 
займав VII та VIII місця, був синій колір. Причому, VIII місце синій ко-
лір займав у 30 % виборів матерів основної групи, а VII місце — у 10 % 
виборів. Загалом, вибір синього кольору на VIII і VII позиції зареєстро-
вано у 40 % досліджуваних матерів. Таке місце синього кольору свід-
чить про наявність внутрішнього емоційного конфлікту, пов’язаного 
з фрустрацією потреби в глибоких емоційних зв’язках із найближчим 
оточенням, потреби в спокої і повної довіри, прихильності внаслідок 
неможливості на певний момент дозволити собі спокій і розрядку.

Вибір червоного кольору на VII місці відмічався у  30 % дослі-
джуваних основної групи. Таке місцеположення червоного кольору 
відбиває нестачу життєвої сили й енергії, відчуття слабкості і втоми 
особистості. Незадоволення своїм існуванням знижує рішучість і на-
полегливість, що, в свою чергу, знижує в індивіда здатність до адек-
ватного сприйняття себе як соціально значущої особистості.

Характерно, що компенсацією при відкиданні червоного кольору 
в 100 % випадків виступав зелений колір. Така комбінація відбиває не-
адекватні реакції упертого відстоювання своєї позиції, незважаючи на 
неспокій, викликаний розчаруванням і  безсиллям для продовження 
контрольованої активної діяльності. Безуспішність цих спроб призво-
дить до вразливості і розчарування у власних силах. Невгамоване праг-
нення переживань, незадоволене напруження очікування породжують 
страх перед власною слабкістю і невпевненістю. Згідно з даними Лю-
шера, у стані безпорадності лише ненадовго можна самоствердитися 
за допомогою напруження волі як компенсатори внутрішнього засобу 
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(зеленого кольору). Боротьба відчуття нестачі життєвих сил із бажан-
ням вольовим зусиллям компенсувати внутрішній конфлікт може при-
звести до невротичних розладів особистості.

Як показники, що визначають власний стан (III і IV місця в колірно-
му ряду), найчастіше (40 %) виступав сірий колір. Таке місце сірого кольо-
ру свідчить про втому і спустошеність. Сильна внутрішня напруженість 
призводить до обмеження емоційної готовності до спілкування з метою 
уникнення зовнішніх конфліктів, що має вигляд самовідсторонення.

Під час аналізу колірних пар установлено, що найчастіше IV і V по-
зиції належали парі 0,7 — сірий і чорний кольори. Комбінацію цих ко-
льорів спостерігали в 40 % досліджуваних матерів, причому сірому ко-
льору завжди належала попередня позицію. Така локалізація цієї пари 
може інтерпретуватися як необхідність відмовитися від домагань, щоб 
уникнути подальших напружень, оскільки вимоги перевищують мож-
ливості. Досада призводить до огиди до себе, замкненості, відокремле-
ності від реальності. Тобто особистість перебуває в стані стресу вна-
слідок надмірних вимог, викликаних ситуацією, що склалася.

Ще однією комбінацією, яка найчастіше зустрічається, є  пара 
6,1 — коричневий і синій кольори. У 40 % виборів ця пара перебува-
ла на трьох останніх місцях (VI–VIII місця). Таке місцерозташування 
так само є показником стресу, причиною якого є емоційне незадово-
лення, викликане браком визнання і надмірними самообмеженнями.

Загалом аналіз колірних виборів засвідчив, що у 90 % досліджу-
ваних матерів основної групи є джерела тривоги, про що свідчить на-
явність основних кольорів на VII–VIII місцях колірного ряду. У 50 % 
виборів основний колір був на VII місці і  в  40 % виборів основний 
колір перебував на VIII місці. Причому, у 50 % досліджуваних жінок 
тривога є частково компенсованою. Показником часткової компенса-
ції тривоги є наявність одного з основних кольорів на I місці колір-
ного ряду. А  в  40 % досліджуваних жінок, у  колірних виборах яких 
на I місці колірного ряду наявні додаткові кольори, компенсаторна 
поведінка є неадекватною і безуспішною.

Аналіз колірних виборів у контрольній групі свідчить, що осно-
вні кольори розташовувалися наприкінці колірного ряду у 20 % до-
сліджуваних, що вірогідно відрізнялося від основної групи. У  кон-
трольній групі в 100 % випадків на 7–8 місці фіксувався синій колір. 
Тобто в жінок цієї групи спостерігали фрустрованість потреби в спо-
кої і  глибоких емоційних зв’язках з  оточенням. У  100 % випадків 
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компенсацією синього кольору виступав червоний, що визначало ме-
ханізм зниження тривоги і  неспокою, викликаного незадовільними 
емоційними відносинами, за рахунок напруженої діяльності.

Результати колірних виборів досліджуваних ми аналізували і з по-
зиції показника відхилення від аутогенної норми. Порівняльний аналіз 
норми колірних переваг і результатів колірних виборів досліджуваних 
матерів засвідчив наявність відхилення від аутогенної норми у 100 % 
жінок основної групи. Причому процентні показники відхилення все-
редині групи варіювали від 47 до 59 %, а в середньому колірні ряди до-
сліджуваних основної групи мали відхилення від аутогенної норми на 
50 %. Цей факт свідчить про значну міру порушення нервово-психічно-
го благополуччя і є показником відсутності внутрішнього задоволення 
і згоди у матерів дітей із вадами у психічному розвитку.

Аналіз результатів за 8-колірним тестом Люшера досліджуваних 
контрольної групи свідчить, що показник відхилення від аутогенної 
норми в  середньому по групі становить 31 % і  є вірогідно нижчим, 
ніж в основній групі. Причому в 40 % досліджуваних він не переви-
щував 20 %, у 50 % жінок відхилення становило 30–40 %, і лише 10 % 
матерів відхилилися від загальноприйнятої норми нервово-психічно-
го благополуччя до 43 %. Отримані дані загалом свідчать про значно 
більше нервово-психічне благополуччя матерів, які виховують дітей 
без порушень психомоторного розвитку.

Таким чином, аналіз результатів дослідження особливостей та 
джерел стресу жінок довів, що емоційний стан матерів, які вихову-
ють дітей раннього віку з порушеннями розвитку, якісно відрізнявся 
від емоційного стану матерів, які виховують здорову дитину. Дове-
дено, що матері основної групи мали ознаки емоційного конфлікту 
й емоційного стресу різних рівнів, що свідчило про їх внутрішню дис-
гармонію. У контрольній групі показники рівнів емоційного конфлік-
ту й емоційного стресу були значною мірою нижче, а 50 % жінок за 
результатами дослідження не мали психологічних ознак емоційного 
стресу. Для матерів, які виховують дитину раннього віку з порушен-
нями розвитку, характерне порушення нервово-психічного благопо-
луччя та відсутність внутрішньої задоволеності. Наявність високого 
рівня особистісної тривожності зумовлювали фрустрованість таких 
важливих потреб, як потреба в розумінні, потреба в щирому ставлен-
ні значущого оточення і потреба в активності, спрямованій на досяг-
нення мети, на оволодіння усім тим, що приносить радість і насолоду. 
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Характерною ознакою матерів, які виховують дитину раннього віку 
з порушеннями розвитку, виявилася наявність сильного внутрішньо-
го напруження, яке обмежує емоційну спроможність до спілкування. 
Усі матері характеризуються наявністю стресу, що обмежує їх можли-
вості знаходити адекватні засоби емоційного реагування і може при-
звести до невротичних розладів особистості.

Проведений аналіз особливостей емоційного стану чоловіків, які 
виховують дитину раннього віку з порушеннями розвитку, засвідчив, 
що усереднений колірний ряд мав такий вигляд 4; 1; 2; 3; 5; 0; 6; 7. 
Як бачимо, серед чоловіків відзначалася перевага жовтого (3,08) та 
синього (3,23) кольорів і вибір їх на перші дві позиції усередненого 
колірного ряду. Останні дві позиції в цій групі зайняли коричневий 
(5,47) та чорний (5,79) кольори.

Відомо, вибір жовтого кольору на першу позицію властивий особис-
тостям емотивного типу, для яких важливим є переживання та процес 
спілкування сам по собі, а провідною потребою — потреба бути вклю-
ченим у процес емоційно насиченої міжособистісної взаємодії, захище-
ності в соціальному плані. Активність заради активності, спілкування 
заради спілкування, життя заради життя, «бажання дивитися вперед 
і сподіватися» — це потреби такого типу особистості. Жовтому кольору 
належала перша позиція у 31,3 % чоловіків, що відбивало їх прагнення до 
змін, до звільнення, надію на удачу й нагоду, уникнення проблем.

Сполучення жовтого та синього кольорів (+4+1) на перших по-
зиціях виявляє досить виражену чутливість до чинників зовнішньо-
го впливу, схильність до перепадів настрою (які легко провокуються 
зовнішніми чинниками), до переживань самотності, потреби у спіл-
куванні, що робить особистість залежною від авторитетної для неї 
особи та поглядів референтної групи. Характерною є суперечливість 
реакцій, безпосередньо пов’язаних із протидією різноспрямованих 
тенденцій, потреба в діях, у змінах.

На III та IV місцях найчастіше в групі чоловіків (47,6 %) перебу-
вала пара зеленого та червоного кольорів (х2х3), що свідчить про від-
чуття напруження, наполегливість у подоланні труднощів чоловіків 
досліджуваної групи.

Аналіз індивідуальних розкладок кольорів Люшера дав змогу ви-
явити, що 63,3 % чоловіків, котрі виховують дитину раннього віку з по-
рушеннями розвитку, характеризуються як особи, вільні від стресу. 
У 36,7 % виявлено показники, що свідчать про низький рівень стресу та 
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низький ступінь емоційного конфлікту. Загалом можна сказати, що чо-
ловіки, які виховують дитину раннього віку з порушеннями розвитку, 
характеризуються достатньою емоційною стабільністю, адаптованістю.

Таким чином, нами встановлено, що емоційний стан матерів, які ви-
ховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку, якісно відрізняєть-
ся від стану матерів, які виховують здорову дитину. Доведено, що матері 
основної групи мають ознаки емоційного конфлікту й емоційного стресу 
різних рівнів, що свідчить про їх внутрішню дисгармонію. У контрольній 
групі показники рівнів емоційного конфлікту й емоційного стресу нижче, 
а 50 % жінок за результатами дослідження не мають психологічних ознак 
емоційного стресу. Для матерів, які виховують дитину раннього віку з по-
рушеннями розвитку, характерне порушення нервово-психічного благо-
получчя та відсутність внутрішньої задоволеності.

Характерною ознакою матерів, які виховують дитину раннього віку 
з порушеннями розвитку, виявилася наявність сильної внутрішньої на-
пруги, яка спричиняє обмеження емоційної спроможності до спілку-
вання. Усі матері основної групи характеризуються наявністю стресу, 
що ускладнює їх можливості знаходити адекватні засоби емоційного 
реагування і може призвести до невротичних розладів особистості.

Також установлено, що чоловіки, які виховують дитину ранньо-
го віку з порушеннями розвитку, характеризуються достатньою емо-
ційною стабільністю й адаптованістю: 63,3 % не мають психологічних 
ознак стресу, а в 36,7 % зафіксовано показники, які свідчать про низь-
кий або середній рівень стресу та емоційного конфлікту.

1.3. Характеристика неусвідомлених аспектів 
ставлення до дитини матерів, які виховують 
дітей раннього віку з порушеннями розвитку

Тепер як у закордоннiй, так i у вiтчизнянiй лiтературi з’являються 
спецiальнi, найчастiше психолого-педагогічні дослiдження та роз-
робки, присвячені питанням особистісної сфери батьків, переважно 
матерів [Т. А. Стрекалова, Н. Є. Карпова, 2004; А. А. Петрова, 2009; 
В. Ю. Фірсова, 2009; Є. Г. Ейдеміллер, В. Юстицкіс, 2011], але таких 
публiкацiй недостатньо, дослiдний ракурс, як правило, завузький i, 
отже, питання є далеким вiд розв’язання.

У межах психодинамічноï парадигми матір розглядають як цен-
тральний елемент діадноï системи «дитина–мати» [І. В. Шаповаленко, 
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2004; І. І. Поташева, 2011]. Аналiзуючи детермiнанти, які порушують 
адекватне материнство, автори вiдокремлюють психотравму ззовнi 
(у разі народження дитини з вадами соцiум архетипiчно вважає ма-
теринство «неповноцiнним»), і  психотравму внутрішню,  — тяжкий 
самоаналiтичний та самооцiночний конфлiкт, що стає тригерним 
механiзмом розвитку невротичних розладiв [К. Хорні, 2007].

В інтерактивному підходi заслуговує на увагу концепція соціаль-
них уявлень, розроблена М. Куном, А. Роуз, С. Москович, Т. Шибутані, 
згiдно з якою провідне місце належить чиннику соціальної взаємодії. 
Автори наголошують на тому, що соціальні установки, стереотипи 
і  способи контакту є  певним критерiальним стандартом, пейсмейке-
ром, який задає i модулює реакції та оцінки. Надзвичайно важливо, що 
завдяки правильно побудованому соціальному партнерству батьки мо-
жуть сприяти як соціальній адаптації власного малюка, так і гуманізації 
суспільства взагалi — у його ставленнi до хворої дитини, — формуючи 
у здорових людей не лише толерантне ставлення до «позастандартних» 
осіб з  обмеженими фізичними й  інтелектуальними можливостями, 
а й здатнiсть співчувати таким дiтям активно, тобто надавати їм реаль-
ну, а не суто декларативну допомогу [І. Поташева, 2011].

У низці медико-психологічних та психолого-педагогiчних праць 
[Р. Ф.  Майрамян, 1976; Л.  М.  Шипіцина, 2002; Л.  Пасічник, 2010] 
висвiтлено психотравматичний вплив наявностi особливої дитини 
на відносини в  сім’ї, і  зокрема, обговорюються механiзми виник-
нення психопатологічних розладів у  матері через такі обставини. 
Так, психологічне дослідження міжособистісних відносин у  сім’ях, 
які виховують дитину з тяжкими порушеннями здоров’я, проведене 
Л. М. Шипiциною [2002], засвідчило, що більшість сімей виявляються 
неспроможними самостійно впоратися iз «снiговою кулею» проблем, 
що виникають та пролiферують унаслiдок появи в родинi дитини з ін-
валідністю. Спалахують дрiбнi та серйознi конфлікти, зростає тривож-
ність, сімейні відносини стають емоційно неоднозначними, супереч-
ними аж до ступеня клiнiчноï амбiвалентностi та амбiтендентностi, 
вiдчувається певна відчуженість, самотність, вiдлюдкуватiсть у  ме-
жах колись згуртованоï сім’ї. Саме в  такій ситуаціï сім’я потребує, 
має право розраховувати та, зрештою, повинна негайно отримувати 
підтримку держави не лише в матеріальну, а й щодо організації бага-
тофахового супроводу з метою налагодження соціальної, побутової, 
виховальної і психологічної сфер її життя.
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На підставі інтерв’ювання матерів, які мають дітей із дитячим 
церебральним паралічем, досліджено такі питання: самовідношення 
матері; відношення в  родинi; відношення матері iз зовнішнім світом 
(з  родичами, сусiдами, суспільством, державою). Автори цієї праці 
[Т. А. Стрекалова, Н. Є. Карпова, 2004] зазначають, що у матерів хворих 
дітей спостерiгають як позитивнi, так і негативнi самооцiнки. До того ж, 
матері, які оцінюють себе переважно позитивно, водночас мають i по-
зитивну картину світу взагалi, позитивно забарвлену його «когнiтивну 
карту». Навпаки, у матерів, які оцінюють себе негативно, реєструють 
здебiльшого негативне, песимiстичне або навiть вороже ставлення до 
оточення, до держави, майже до всiх, окрiм власноï хворої дитини.

Категорія «ставлення» («відносини») в психології є однією з цен-
тральних. Відносини — це цілісна система індивідуальних, вибірко-
вих, свідомих зв’язків особистості з різними аспектами об’єктивної 
дійсності, що включає три взаємопов’язаних компоненти: ставлення 
людини до інших людей або їх груп; ставлення до себе; ставлення до 
предметів зовнішнього світу. Водночас, будь-яке ставлення людини 
проявляється не лише на свідомому рівні, а  й на неусвідомленому. 
І саме неусвідомлений рівень ставлення до певних явищ об’єктивної 
дійсності частіше за все є найпоказовішим, бо допомагає обминути 
захисні механізми вербальної системи свідомості.

Матерям, що брали участь у нашому дослідженні (100 матерів дітей 
із порушеннями та 100 матерів контрольної групи) пропонували піді-
брати колірні асоціації до таких понять: «Я», «моя дитина», «моя сім’я», 
«батько дитини», «батьки матері», «батьки батька», «інші родичі», «сусі-
ди (друзі)», «моє минуле», «моє майбутнє», «моє теперішнє», «майбутнє 
дитини», «задоволення», «горе», «розчарування», «благополуччя».

Аналіз результатів дослідження свідчить, що жінки основної гру-
пи (ОГ) виявляють найбільш позитивне ставлення до своєї дитини, 
свого минулого та до батька дитини. Найбільш негативне ставлення 
в цій групі діагностується до таких понять як «моє майбутнє», «май-
бутнє дитини» та «моє теперішнє».

У контрольній групі (КГ) спостерігають іншу картину. Так, мак-
симальне сприйняття і  позитивне ставлення жінки КГ «висловлю-
ють» до себе, своєї дитини та до своєї сім’ї. Трохи менш позитивне 
ставлення реєструється у  них до свого майбутнього, теперішнього, 
минулого та майбутнього дитини. Загалом у цій групі є більш-менш 
позитивне ставлення до всіх явищ, відбитих у цих поняттях.
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Порівняльний аналіз засвідчив, що практично до всіх понять 
ставлення жінок основної групи є  вірогідно гіршим, ніж жінок 
контрольної групи. Виняток склали поняття «батько дитини» та 
«моє минуле».

Що стосується інших понять, то як ставлення до своєї дитини, 
так і ставлення до себе і своєї сім’ї вірогідно гірше в жінок основної 
групи. Імовірно, тут відбито факт несвідомого неприйняття своєї 
дитини як джерела страждань і розчарувань, наслідком чого є й не-
сприйняття своєї сім’ї як сім’ї з хронічно хворою дитиною, отже, не-
повноцінної. Вірогідне більше несприйняття себе самої, порівняно 
з  жінками контро льної групи, відбиває, певно, крах надії стосовно 
власного життя, своєї кар’єри, можливостей піклування про свою 
зов нішність, здоров’я тощо.

Найнегативніше ставлення в жінок, які виховують дітей із пору-
шеннями розвитку, порівняно з жінками КГ, діагностується до свого 
майбутнього. Також вірогідно більш негативно матері ОГ ставлять-
ся до майбутнього своєї дитини і свого теперішнього. Тобто як своє 
майбутнє, так і майбутнє своєї дитини для матерів ОГ виявляється 
негативно емоційно забарвленим, як і теперішнє. Ці дані свідчать про 
втрату надії на майбутнє, його безперспективність.

Аналіз співвідношення понятійно-колірних пар, асоційованих 
з одним і тим самим кольором, дав змогу стверджувати таке:

Найчастіше в ОГ ідентифікувалися поняття «Я — моє майбутнє» 
(60 %) та «моє майбутнє — майбутнє дитини» (60 %). Ідентифікацію 
понять «моє майбутнє» і  «майбутнє моєї дитини» можна інтерпре-
тувати як бажання матері бути невід’ємною частиною життя влас-
ної дитини, займати в  ньому важливе місце. Матері, які виховують 
дитину з  порушенням розвитку, не бачать своєї дитини окремо від 
себе й  майбутнє розглядають у  нерозривному зв’язку з  майбутнім 
дитини. Не допускається можливість самостійної побудови дитиною 
власного шляху, а  отже, й  можливість незалежного існування. На 
нашу думку, ідентифікація цих понять є показником передбаченості 
долі. Зобов’язання постійно опікуватися дитиною, піклуватися про 
неї до кінця життя не залишає надії на власну самореалізацію й ак-
тивну соціальну діяльність. І водночас, як стверджують деякі авто-
ри, припинятимуться спроби дитини в  майбутньому якимось чи-
ном самовизначитися, вийти з  симбіотичного зв’язку «мати–хвора 
дитина», доводитиметься неможливість і  абсурдність самої думки 
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про відділення, і такі спроби будуть сприйматися як зрада, оскільки 
внутрішня упевненість «він без мене не зможе» перейде в хворобливу 
стадію самопожертвування, яка стане сенсом життя матері.

Характерним є те, що в матерів, які не ідентифікували поняття 
«моє майбутнє» і «майбутнє моєї дитини» у своїх понятійно-колірних 
асоціаціях, колір поняття «моє майбутнє» в розкладці за перевагою 
розташовувався перед асоціативним кольором до поняття «майбутнє 
моєї дитини». Наприклад, колір до поняття «моє майбутнє» поміщав-
ся третім в колірному ряді за перевагою, а колір до поняття «майбут-
нє моєї дитини» — п’ятим. У 10,0 % виборів «моє майбутнє» асоцію-
валося з 1 за перевагою (привабливістю) кольором в індивідуальній 
колірній розкладці, а «майбутнє моєї дитини» поміщалося 7 в колір-
ному ряду, тобто з великими розбіжностями. Звертає на себе увагу, 
що поняття «моє майбутнє» в 30 % випадках асоціювалося з одним із 
перших трьох найпривабливіших кольорів, яким віддається перевага, 
а поняття «майбутнє моєї дитини» займало з 4 по 7 місця в індивіду-
альному колірному ранжуванні. Однак у всіх виборах поняття «май-
бутнє моєї дитини» асоціювалося з червоним кольором, який інтер-
претується як активність і життєва сила, агресивність у нормативній 
вибірці, а  його наявність на останніх місцях колірного ряду можна 
оцінити як відчуття безсилля, перевтома. У всіх цих жінок показни-
ки нормативності і валентності цих виборів значно відрізнялися як 
у асоціаціях «моє майбутнє», так і в асоціаціях «майбутнє моєї дити-
ни». Показники валентності в асоціативних парах «майбутнє моєї ди-
тини» — червоний колір — значною мірою перевершували показни-
ки нормативності. Таке співвідношення валентності і нормативності 
є вказівкою на амбівалентність почуттів, які мати відчуває до своєї 
дитини. З одного боку, бажання і відчуття активності і повноти жит-
тя, а з іншого — болісне відчуття безсилля і страх неуспіху.

Слід зазначити, що в КГ асоціація свого майбутнього з майбутнім 
дитини трапляється лише в 10 % матерів, що є цілком адекватним в ас-
пекті майбутнього самовизначення дитини. А найчастіше матері дітей, 
які не мають порушення психомоторного розвитку, своє майбутнє вба-
чають із друзями (60 %), батьком дитини (40 %) та іншими родичами 
(40 %), чого не можна сказати про досліджуваних основної групи, які 
з друзями майбутнє поєднують тільки у 20 % випадків, з батьком дитини 
та з іншими родичами — у 10 %. Матері ОГ своє майбутнє досить часто 
пов’язують саме зі своєю дитиною (40 %), що підтверджує зазначені дані, 
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та з бабусею дитини (40 %), ймовірно, сподіваючись на її безпосередню 
допомогу та підтримку, тоді як у КГ такі асоціації є в 10 % та 20 %, відпо-
відно. При цьому поняття «бабуся дитини» зовсім не ідентифікується 
матерями основної групи з поняттям «благополуччя» (0 %), що опосе-
редковано вказує на очікування негативних емоційних переживань, але 
досить часто співвідноситься з поняттям «Я» (40 %). Цікавим є й те, що 
матері дітей із вадами в розвитку не обирають для понять «моє майбут-
нє–моє теперішнє» однакових кольорів, тобто на несвідомому рівні не 
пов’язують їх. А для матерів КГ у 40 % випадків майбутнє і теперішнє 
є органічно поєднаними. Практично не пов’язують зі своїм майбутнім 
досліджувані ОГ і таке поняття як «задоволеність» (10 %), у той час як 
40 % матерів КГ відчувають майбутнє в аспекті задоволеності.

Аналогічну картину зареєстровано і  стосовно ідентифікації по-
нять «моє теперішнє — благополуччя», які поєднуються лише в КГ. 
Щодо поняття «моє теперішнє», то воно найчастіше в ОГ ідентифіку-
ється з поняттям «моя дитина» (40 %) та «моя сім’я» (40 %), що вказує 
на певний вагомий, можливо, сімбіотичний зв’язок сьогодення ма-
терів дітей із порушеннями розвитку з  їх дитиною та членами сім’ї, 
чого не можна сказати про КГ, де ці поняття асоціюються в 10 та 0 % 
випадках, відповідно. Показовим є й те, що своє минуле досліджувані 
ОГ не пов’язують із благополуччям (0 %) і «задоволеністю (10 %), яке 
таким чином оцінюють по 40 % матерів КГ. Тобто ні своє минуле, ні 
теперішнє, ні майбутнє матері дітей із затримками психомоторного 
розвитку не розглядають в аспекті благополуччя і задоволеності. Таке 
враження, що в минулому вони вбачають (на неусвідомленому рівні) 
джерела сьогоденних проблем зі здоров’ям дитини й зовсім не споді-
ваються на поліпшення ситуації в майбутньому.

Співвідношення колірних асоціацій поняття «моя сім’я» з понят-
тями «моє минуле», «мій теперішній час», «моє майбутнє» засвідчило, 
що 50 % досліджуваних матерів ОГ ідентифікують поняття «моя сім’я» 
і «моє минуле», «мій теперішній час», асоціюючи їх з одним кольором. 
Але, як уже зазначалося, в ці пари у 90 % жінок не входить поняття «моє 
майбутнє». В цьому випадку можна думати про невпевненість матерів, 
які виховують дитину з порушенням розвитку в стабільності сімейних 
відносин у майбутньому. Можливо, є страх втратити підтримку і ро-
зуміння з боку чоловіка (80 % жінок основної групи мають повні сім’ї) 
і найближчих родичів. Як наслідок цього, поняття «моє майбутнє» 60 % 
жінок асоціювали з поняттям «Я». Можна висловити припущення, що 
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ці матері в майбутньому планують розраховувати здебільшого на себе, 
а страх розчарування в найближчому оточенні змушує їх сконцентру-
вати внутрішні резерви і запастися терпінням.

Щодо жінок КГ, то 60 % досліджуваних бачать своє майбутнє звер-
неним в суспільство, налаштовані на високу соціальну активність («моє 
майбутнє — друзі, сусіди»), 40 % ідентифікують поняття «батько дитини» 
і «моє минуле», «моє майбутнє», а в 30 % виборів до них приєднується по-
няття «благополуччя». Очевидним є позитивне ставлення до батька ди-
тини, бачення спільного майбутнього й оцінка його як благополучного.

50 % матерів КГ ідентифікували поняття «моя сім’я» і «майбутнє ди-
тини». У всіх випадках ці поняття ідентифікувалися з червоним, жовтим, 
зеленим, фіолетовим кольорами, розташованими в першій половині ін-
дивідуального колірного ряду. Такі значення валентності рангових по-
казників кольорів і нормативності рангових показників кольорів понять, 
що ідентифікуються, дають змогу говорити про наявність сприятливих 
очікувань від своєї сім’ї в нерозривному зв’язку з майбутнім дитини.

Колірні асоціації до понять «я — майбутнє дитини» в обох дослі-
джуваних групах є однаковими у 40 % матерів, що, на нашу думку, від-
биває відчуття власної відповідальності матерів за майбутнє дитини. 
Ще за однією парою понять не виявлено вірогідних відмінностей між 
досліджуваними групами — це «моя дитина — інші родичі» (по 40 % 
виборів), що цілком зрозуміло.

Таким чином, аналіз результатів дослідження неусвідомлених 
аспектів ставлення матерів до дитини створив можливість виділи-
ти певні тенденції, які розрізняють дві групи та стосуються бачення 
своєї дитини. Так, якщо в цих двох групах мати ідентифікувала себе 
з  майбутнім дитини, що є  природним, то в  ОГ матері нерозривно 
пов’язували майбутнє дитини та своє майбутнє. Матері КГ частіше 
розглядали своє майбутнє у колі друзів, зверненим у суспільство.

Матері здорових дітей асоціювали своїх дітей із кольорами, що сто-
ять на тих місцях в колірному ряду, яким віддається перевага. Водночас, 
20,21 % матерів ОГ асоціювали дітей із кольорами, що відкидаються, що 
свідчило про неусвідомлене відкидання своєї дитини. Ці відмінності 
були зумовлені наявністю внутрішнього напруження і конфліктності 
у досліджуваних ОГ і високими показниками амбівалентності виборів.

Матері ОГ асоціювали батька дитини з  кольорами, яким відда-
ється перевага. Це свідчило про те, що батько дитини є для них дуже 
значущим. Однак ставлення до своєї сім’ї загалом визначалося як 
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одне з тих, що відкидається. Такі дані можуть свідчити про незадово-
леність сімейним життям, про те, що сім’я є джерелом тривоги. У ма-
терів КГ такої тенденції не виявилося.

Матерям ОГ була притаманна висока амбівалентність, що свідчить 
про порушення емоційної стабільності і внутрішню дисгармонію. Най-
більша амбівалентність відмічається стосовно своєї дитини та її май-
бутнього. Для досліджуваних КГ амбівалентність не характерна.

Найбільша кількість ідентифікацій в ОГ пов’язана з поняттями 
«моя дитина», «майбутнє моєї дитини». Це свідчить про концентра-
цію матерів, які виховують дитину з порушеннями розвитку, на дити-
ні і заклопотаність її майбутнім, яке вони вбачають у нерозривному 
зв’язку зі своїм майбутнім.

Якісний аналіз отриманих даних дає змогу виділити певні тен-
денції, які розрізняють дві групи та стосуються бачення своєї дитини. 
Так, якщо в цих двох групах матері ідентифікували себе з майбутнім 
дитини, що є природним, то в ОГ матері нерозривно пов’язували май-
бутнє дитини та своє майбутнє. Матері КГ частіше розглядали своє 
майбутнє в колі друзів, зверненим у суспільство.

Таким чином, результати дослідження в основній групі засвідчи-
ли, що у матерів ОГ є ознаки порушення емоційного благополуччя, 
відсутності внутрішнього задоволення і згоди. Більшість матерів не 
бачить своєї дитини окремо від себе, дитина відіграє провідне місце 
в їхньому житті. Загалом для групи характерна амбівалентність став-
лення, виявів почуттів, емоцій, внутрішнього стану.

Отримані дані свідчать про наявність особливостей емоційного ста-
ну в матерів, які виховують дитину раннього віку з порушеннями розвит-
ку, якими є підвищене концентрування на дитині, насторожене ставлення 
до майбутнього, незадоволення собою і ставленням до себе оточення, на-
явність тривожності, амбівалентність емоційного сприйняття, наявність 
великої кількості внутрішніх суперечок, які призводять до стресу.

1.4. Психологічний стан батьків дітей із різним 
ступенем затримки розвитку та типом 
захворювання

У дослідженні психологічного стану батьків дітей із різним сту-
пенем затримки розвитку та типом захворювання взяли участь 189 
батьків, із них 114 жінок та 75 чоловіків, які виховують дітей із по-
рушеннями розвитку.
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1.4.1. Психологічні особливості батьків дітей  
із різним ступенем затримки розвитку

Батьків було ропозділено на три групи залежно від ступеня за-
тримки розвитку дітей, яких вони виховували: з низьким рівнем за-
тримки дітей – 62 батька; з середнім – 57 і з високим – 70 батьків. 

У табл. 1.5 подані результати дослідження психологічних захис-
тів батьків дітей із різним ступенем затримки психічного розвитку.

Таблиця 1.5
Показники психологічних захистів батьків дітей із різним 

ступенем затримки психічного розвитку (х ± δ)

Психологічні 
захисти

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини

р 1-2 р 2-3 р 1-3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Заперечення 5,16 ± 2,31 5,40 ± 1,77 6,71 ± 2,47 - 0,01 0,01
Витіснення 3,18 ± 1,33 3,07 ± 1,34 3,88 ± 1,32 - 0,05 0,05
Регресія 5,41 ± 1,69 4,87 ± 1,83 4,96 ± 1,34 - - -
Компенсація 4,65 ± 1,87 4,13 ± 1,77 3,82 ± 1,22 - - 0,05 
Проекція 8,24 ± 2,54 7,27 ± 2,22 7,33 ± 2,28 - - -
Заміщення 3,24 ± 1,99 3,27 ± 1,60 3,44 ± 1,06 - - -
Раціоналізація 4,93 ± 1,22 5,27 ± 1,99 5,64 ± 1,42 - - 0,05
Реактивні 
утворення 3,53 ± 1,39 3,20 ± 1,30 5,06 ± 1,38 - 0,01 0,01

Аналіз результатів свідчить, що для всіх батьків, незалежно від 
ступеня затримки психічного розвитку їх дітей, найтиповішим ви-
явився такий механізм психологічного захисту як проекція, середні 
бали за яким були найвищими в усіх досліджуваних групах (8,24; 7,27 
та 7,33, відповідно). Це відбивало факт схильності досліджуваних 
батьків  до приписування неусвідомлених та неприємних для себе по-
чуттів, думок, рис характеру іншим людям.   

Щодо інших механізмів психологічного захисту, то вони мали по-
казники значно нижчі за домінуючий механізм, яким є проекція. Зо-
крема, в  першій групі друге та третє місце за ступенем вираженості 
захистів належить регресії (5,41) та запереченню (5,16), а  в  другій та 
третій групах — запереченню (5,4 та 6,71, відповідно) і раціоналізації 
(5,27 та 5,64 балів). Найнижчі середні бали зареєстровано в усіх групах 
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за такими механізмами психологічного захисту як заміщення (3,24, 
3,27 та 3,44, відповідно) та витіснення (3,18, 3,07 та 3,88), які є найменш 
характерними для батьків дітей із затримками психічного розвитку.

Проведення порівняльного аналізу дало змогу встановити, що 
батькам дітей із високим ступенем затримки психічного розвитку 
вірогідно притаманнішим було несвідоме використання таких меха-
нізмів психологічного захисту як «заперечення» (р1–3 < 0,01; р2–3 < 0,01), 
«раціоналізація» (р1–3 < 0,05) «витіснення» (р1–3 < 0,05; р2–3 < 0,01), та 
«реактивні утворення» (р1–3 < 0,01; р2–3 < 0,01). В  умовах хронічного 
психоемоційного стресу батьки дітей із високим ступенем затримки 
психічного розвитку намагалися активно виключити зі свідомості 
травматичні факти, пов’язані з дитиною, і недостатньо усвідомлюва-
ли свої та її проблеми.

Як відомо, в разі заперечення інформація не проходить у свідо-
мість і відкидається прямо «з порогу». Узагальнена оцінка значущості 
інформації, що поступає, здійснюється ще до її фіксації. У результа-
ті захист за типом заперечення включається внаслідок попередньо-
го сприйняття і «грубої» емоційної оцінки, а  інформація про подію 
повністю виключається з  подальшої обробки. Деякі автори цей ме-
ханізм відносять до «перцептивного захисту» [J. Bruner, 1948], який 
ще під час сприйняття виступає як «фільтр», що перешкоджає усві-
домленню чинників, котрі викликають тривогу [Ф. Б. Березін, 1988]. 
Цей механізм, на нашу думку, пояснює «небажання» батьків дітей із 
високим ступенем затримки помічати порушення розвитку дитини, 
адекватно оцінювати їх вираженість.

Механізм «витіснення» починає функціонувати в тій фазі проце-
су задоволення потреб, яка визначається як «боротьба мотивів», але 
найчастіше в  неусвідомлюваній формі. Мотив тривоги, зумовлений 
розбіжністю внутрішніх потреб і  системою цінностей особистості, 
виявляється в такому випадку сильніше. Найчастіше витіснення про-
являється у формі забування або ігнорування. І хоч витіснення не ви-
являлося домінуючим механізмом психологічного захисту в досліджу-
ваних групах (3,18, 3,07 та 3,88), все ж, схильність до нього вираженіша 
в батьків із високим ступенем затримки психічного розвитку їх дітей.

Психологічний захист «раціоналізація» є дефензивним механіз-
мом, який допускає у свідомість травматичну інформацію, але ство-
рює можливість інтерпретувати її ніби «безболісним» для себе чином. 
Він пов’язаний з усвідомленням і використанням у мисленні лише тієї 
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частини сприйманої інформації, завдяки якій власна поведінка має 
вигляд добре контрольованої і такою, що не суперечить об’єктивним 
обставинам. У цьому разі травматична, неприйнятна частина ситуа-
ції віддаляється зі свідомості, особливим чином перетворюється і піс-
ля цього усвідомлюється в перетвореному виді. Захист здійснюється 
за допомогою побудови переконливих аргументів для виправдання 
своїх соціально неприйнятних бажань, почуттів, думок і дій. Головна 
особливість «раціоналізації» полягає у спробі створити гармонію між 
бажаним і  реальним становищем постфактум і  тим самим запобіг-
ти втраті самоповаги, зниженню самооцінки. Саме такі особливості 
були більш властиві батькам дітей із високим ступенем затримки пси-
хічного розвитку.

Переважання в  структурі психологічних захистів батьків дітей 
із високим рівнем затримки психічного розвитку механізму «реак-
тивні утворення» свідчило про тенденцію формування в  них таких 
усвідомлених установок і поведінки, які суперечать неусвідомленим 
неприйнятним бажанням і  почуттям. Унаслідок реактивного утво-
рення поведінка людини змінюється на протилежну (з протилежним 
знаком), тоді як предмет бажання та ставлення залишаються незмін-
ними. Зокрема, надмірне, занадто підкреслюване почуття може бути 
вказівкою на те, що в основі його лежить протилежне за знаком по-
чуття. Реактивне утворення досить чітко демонструє неусвідомлюва-
ну брехливість «Я» стосовно до себе і  оточення, бо істинне знання 
є  іноді настільки нестерпним, що воно не може бути усвідомлене 
й тоді людина захищається від цього знання.

У той же час, середні показники за таким механізмом психоло-
гічного захисту як «компенсація» виявилися в  третій групі вірогід-
но нижчими, ніж у першій (р1–3 < 0,05). Тобто батьки дітей із високим 
рівнем затримки психічного розвитку меншою мірою здатні були 
відновлювати порушену рівновагу психічних і  психофізіологічних 
процесів створенням протилежно спрямованої реакції або імпульсу. 
У них менш вираженим було прагнення усунути зі свідомості комп-
лекс неповноцінності за рахунок цілеспрямованого розвитку фізич-
них чи психічних функцій, що призводять до переживання почуття 
адекватності.

Порівняльний аналіз показників копінгової поведінки в стресо-
вих ситуаціях груп батьків дітей із різним ступенем затримки розвит-
ку подано в табл. 1.6.
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Таблиця 1.6
Показники копінг-стратегій батьків дітей із різним ступенем 

затримки психічного розвитку (х ± δ)

Копінг

Ступінь затримки психічного
розвитку дитини

р 1–2 р 2–3 р 1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Орієнтований на 
завдання 59,61 ± 19,8 55,87 ± 18,7 60,11 ± 20,3 - - -

Орієнтований на 
емоції 39,56 ± 13,0 44,60 ± 14,5 42,24 ± 14,2 - - -

Орієнтований на 
уникнення 41,62 ± 14,6 41,27 ± 13,8 48,61 ± 15,2 - 0,05 0,05

У всіх трьох досліджуваних групах найвищі середні бали були 
зареєстровані за копінгом, орієнтованим на завдання (59,61 ± 19,8), 
(55,87 ± 18,7) та (60,11 ± 20,3), без вірогідних відмінностей. Тобто до-
сліджувані батьки в стресовій ситуації концентрували увагу й мис-
лення насамперед на розв’язанні питання, намагалися ретельно 
розподіляти свій час, розставляти пріоритети та активно діяти, спи-
раючись на минулий досвід.

Батьки, діти яких мають високий рівень затримки психічного 
розвит ку, були більш схильні, на відміну від інших двох груп, до ви-
користання копінг-стратегії, що відбиває орієнтацію на уникнення. 
Середній бал за цією стратегією був вірогідно вищим у  третій гру-
пі (41,62, 41,27 та 48,61; p2–3 < 0,05; р1–3 < 0,05). Це означає, що вони 
намагалися уникнути контакту з  оточуючою дійсністю, уникнути 
розв’язання питань. Як відомо, стратегія уникнення  — одна з  про-
відних поведінкових стратегій під час формування дезадаптивної, 
псевдоопановуючої поведінки. Використання цієї стратегії зумовлене 
недостатністю розвитку особистісно-середовищних копінг-ресурсів 
і навичок активного розв’язання питань.

Середні бали за копінгом, орієнтованим на емоції, також є досить 
високими (39,56, 44,60 і 42,24, без вірогідних відмінностей), що відби-
ває схильність батьків дітей із порушеннями розвитку звинувачувати 
себе, жаліти, відчувати нервозність, напруження, роздратованість.

Таким чином, для батьків дітей із затримкою психічного розвит-
ку незалежно від ступеня затримки характерним було використання 
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копінгу, спрямованого на завдання, а для батьків із високим ступенем 
затримки дітей — ще й копінгу, орієнтованого на уникнення.

У табл. 1.7 подано результати порівняльного аналізу стратегій ім-
пунітивної поведінки в конфліктних ситуаціях, які використовують 
батьки досліджуваних груп дітей.

Таблиця 1.7
Показники стратегій поведінки в конфліктних ситуація батьків 
дітей із різним ступенем затримки психічного розвитку (х ± δ)

Стратегії

Ступінь затримки психічного роз-
витку дитини

р1–2 р2–3 р1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Продуктивні 12,16 ± 4,04 11,86 ± 3,76 10,47 ± 3,52 - - 0,05
Непродуктивні 11,14 ± 3,88 12,73 ± 4,16 12,16 ± 4,64 - - -
Відносно про-

дуктивні 13,76 ± 4,39 16,24 ± 5,39 17,53 ± 5,14 0,05 - 0,01

Когнітивні 16,50 ± 5,96 18,05 ± 5,87 19,67 ± 5,69 - - 0,05
Емоційні 10,56 ± 3,34 10,33 ± 3,28 10,29 ± 3,25 - - -

Поведінкові 10,86 ± 4,02 12,80 ± 3,65 12,45 ± 2,97 0,05 - 0,05

Результати свідчать, що в усіх трьох групах найвищі середні бали 
отримані за відносно продуктивними стратегіями імпунітивної по-
ведінки, до яких належать розрядка, фаталізм, відвернення, пози-
тивне мислення, порівняння, віра, причому ступінь вираженості цих 
стратегій був вірогідно більшим у другій та третій групах (13,76, 16,24 
і 17,53, р1–2 < 0,05; р1–3 < 0,01). Водночас, продуктивні стратегії вірогідно 
були більш притаманні батькам, які виховують дітей із низьким рів-
нем затримки порівняно з батьками дітей із високим рівнем затримки 
психічного розвитку (12,16 і 10,47, р1–3 < 0,05). У батьків першої групи 
реєстрували більшу схильність вдаватися до раціональних дій, пошу-
ку підтримки, заспокоєння, самозмін. За непродуктивними стратегі-
ями, до яких належать відсторонення, фантазія, самозвинувачення, 
стримання, нерішучість, контроль емоцій та інші, вірогідних відмін-
ностей між групами не виявлено. Але можна помітити, що коли для 
батьків першої групи непродуктивні стратегії є найменш характерни-
ми (ВП>П>НП), то в другій та третій групах непродуктивним стра-
тегіям належить друге місце за ступенем вираженості (ВП>НП>П). 



55

Як відомо, непродуктивні стратегії не усувають стресовий стан, а іно-
ді й сприяють його посиленню.

Щодо аналізу імпунітивних стратегій з  точки зору їх провідного 
психічного компонента, то для батьків усіх трьох груп найхарактер-
нішим було використання когнітивних стратегій, причому вірогідно 
більше — батьками дітей із високим рівнем затримки (16,5, 18,05 і 19,67, 
р1–3 < 0,05). Саме вони виявилися більшою мірою здатні до порівняння, 
віри, позитивного мислення (варіанти відносно продуктивних страте-
гій), але водночас — і до оцінки власної провини, нерішучості, запере-
чення, подолання поза реальністю (непродуктивні стратегії).

Емоційні стратегії (розрядка, вираження почуттів, контроль емо-
цій тощо) використовували досліджувані батьки однаковою мірою, 
незалежно від ступеня затримки розвитку дітей, і були найменш пред-
ставленими у відповідях батьків. Поведінкові стратегії вірогідно більш 
притаманні батькам другої та третьої груп (10,86, 12,8 і 12,45, р1–2 < 0,05, 
р1–3 <0,05). Як відомо, до продуктивних та відносно продуктивних по-
ведінкових стратегій належать раціональні та поетапні дії, пошук до-
помоги, наполегливість, відволікання, а до непродуктивних — відхід. 
Саме ці стратегії фіксувалися як характерніші для батьків дітей із се-
реднім та високим ступенем затримки психічного розвитку.

Таким чином, батьки всіх досліджуваних груп насамперед були 
схильні до використання у стресових ситуаціях відносно продуктив-
них стратегій імпунітивної поведінки, особливо батьки з середнім та 
високим рівнем затримки розвитку їх дітей. Продуктивні стратегії 
частіше використовували батьки дітей із низьким рівнем затримки 
психічного розвитку. При цьому для всіх батьків найхарактернішим 
було використання когнітивних стратегій імпунітивної поведінки, 
більшою мірою — батьками дітей із високим рівнем затримки. Водно-
час, використання поведінкових стратегій більш притаманно батькам 
дітей із середнім та високим ступенем затримки психічного розвитку.

Результати дослідження стану загального здоров’я батьків за 
шкалами GHQ (соматизація, тривога, соціальна дисфункція, депре-
сія) наведено в табл. 1.8.

У всіх досліджуваних групах найвищі середні бали зареєстровано 
за шкалами «соматичні симптоми» та «соціальні дисфункції» (понад 
6 балів, без вірогідних відмінностей). Тобто батьки дітей із затримками 
психічного розвитку переважно відмічали в себе наявність будь-яких 
неприємних соматичних відчуттів, перевтоми, зниження активності, 
рішучості, задоволення в повсякденних справах та їх результатах.
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Таблиця 1.8
Показники загального здоров’я батьків дітей із різним ступенем 

затримки психічного розвитку (х ± δ)

Показники 
загального 

здоров’я

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини

р 1–2 р 2–3 р 1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Соматизація 6,00 ± 3,14 6,05 ± 3,55 6,25 ± 3,22 - - -
Тривога 3,67 ± 1,33 5,25 ± 4,12 5,50 ± 2,63 0,05 - 0,01
Соціальні
дисфункції 6,27 ± 2,89 7,12 ± 2,09 6,58 ± 2,88 - - -

Депресія 1,33 ± 0,59 2,39 ± 2,89 3,33 ± 1,39 0,05 - 0,01
Загальний показ-
ник здоров’я 17,27 ± 6,05 21,11 ± 8,16 21,66 ± 7,14 0,05 - 0,01

Найменші середні значення в усіх групах мали показники за шка-
лою «депресія», причому рівень депресивних проявів був вірогідно 
меншим у групі батьків дітей із низьким ступенем затримки психіч-
ного розвитку порівняно з  групами з  середнім та високим рівнем 
затримки (1,33 ± 0,59, 2,39 ± 2,89 та 3,33 ± 1,39, р1–2 < 0,05 і  р1–3 < 0,01). 
Найвищий показник «депресії» відмічався у батьків дітей із високим 
ступенем затримки психічного розвитку, для яких притаманні почут-
тя безнадійності, нікчемності, безпорадності. Аналогічні результати 
зареєстровано і за шкалою «тривога», прояви якої вірогідно збільшу-
ються від першої групи до третьої (3,67±1,33, 5,25 ± 4,12 та 5,50 ± 2,63, 
р1–2 < 0,05 і р1–3 < 0,01).

Що стосується загального показника здоров’я, то найвищі його 
значення діагностовано у групах батьків дітей із середнім та високим 
рівнями затримки (21,11 ± 8,16 та 21,66 ± 7,14). Це вірогідно більш ви-
сокі показники, ніж у першій групі (17,27 ± 6,05, р1–2 < 0,05 і р1–3 < 0,01). 
Тобто загальний рівень здоров’я батьків був вірогідно гіршим у дру-
гій та третій обстежуваних групах.

Таким чином, чим більше рівень затримки психічного розвитку 
дітей, тим більше в батьків виявлялися прояви тривоги, депресії, що 
відбивалося на стані їх загального психосоматичного здоров’я. По-
рівняльний аналіз досліджуваних груп батьків за показниками якості 
життя подано в табл. 1.9.
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Таблиця 1.9
Показники якості життя батьків дітей із різним ступенем 

затримки психічного розвитку (х ± δ)

Показники якості 
життя

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини

р1–2 р2–3 р1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Фізичне благополуччя 7,47 ± 1,87 6,00 ± 2,03 6,32 ± 1,89 0,05 - 0,05
Психологічне благополуччя 7,13 ± 1,74 5,35 ± 2,12 6,53 ± 2,05 0,05 - -
Незалежність дій 7,23 ± 2,01 6,07 ± 1,97 7,00 ± 1,81 - - -
Працездатність 7,82 ± 2,03 7,28 ± 1,81 7,30 ± 1,55 - - -
Міжособистісні відносини 8,58 ± 1,22 6,85 ± 2,14 7,81 ± 1,59 0,01 - -
Емоційна підтримка 7,00 ± 1,90 6,92 ± 1,94 7,00 ± 1,79 - - -
Соціальна підтримка 5,58 ± 2,42 5,71 ± 1,93 6,14 ± 2,10 - - -
Особистісна реалізація 7,35 ± 2,52 6,21 ± 2,45 6,48 ± 2,02 - - -
Матеріальний стан 5,29 ± 1,89 5,35 ± 2,27 5,58 ± 2,19 - - -
Сприйняття життя 7,35 ± 2,06 6,07 ± 2,01 6,39 ± 1,89 - - -

Отримані дані свідчать, що батьки дітей із низьким рівнем за-
тримки психічного розвитку найвище оцінювали стан своїх міжосо-
бистісних відносин (8,58 ± 1,22), працездатність (7,82 ± 2,03) та фізичне 
благополуччя (7,47 ± 1,87). Найменшими балами досліджувані першої 
групи оцінили свій матеріальний стан (5,29 ± 1,89) та наявність соціаль-
ної підтримки (5,58 ± 2,42). Подібні результати зареєстровано і в групі 
батьків дітей з високим рівнем затримки психічного розвитку: досить 
високо оцінюється рівень міжособистісних відносин і працездатність 
(7,81 ± 1,59 і  7,30 ± 1,55, відповідно) й  досить низько  — матеріальний 
стан (5,58 ± 2,19) та наявність соціальної підтримки (6,14 ± 2,10).

Що стосується батьків дітей із середнім рівнем затримки, то такі 
показники якості життя як працездатність (7,28 ± 1,81), наявність емо-
ційної підтримки (6,92 ± 1,94) та особистісна реалізація (6,21 ± 2,45) 
вони оцінили найвище. А матеріальний стан та психологічне благо-
получчя мали в  цій групі найнижчі бали (по  5,35). Не дуже високо 
оцінювався і рівень соціальної підтримки (5,71 ± 1,93).

Порівняльний аналіз показників якості життя дав змогу встанови-
ти, що батьки дітей із низьким рівнем затримки психічного розвитку ха-
рактеризувалися вірогідно вищими показниками за шкалою фізичного 
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благополуччя (р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05), ніж батьки дітей із вираженішим 
ступенем затримки (середнім і високим). Вірогідно вище вони оціню-
вали й стан свого психологічного благополуччя (р1–2 < 0,05) та міжосо-
бистісних відносин (р1–2 < 0,01) порівняно з батьками дітей другої групи.

Таким чином, ступінь затримки розвитку дітей відбивався на-
самперед на психічному та фізичному благополуччі батьків та на ста-
ні їх міжособистісних відносин: нижчий рівень затримки розвитку 
дітей був пов’язаний із більшим психофізичним та соціальним благо-
получчям їх батьків.

У табл. 1.10 та 1.11 подано результати порівняння показників сі-
мейної згуртованості та адаптованості в  групах батьків дітей із різ-
ним ступенем затримки психічного розвитку.

Таблиця 1.10
Загальні показники сімейної згуртованості та адаптованості батьків 

дітей із різним ступенем затримки психічного розвитку (х ± δ)

Показники

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини

р1–2 р2–3 р1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Згуртованість 
реальна 35,40 ± 11,59 35,87 ± 12,83 35,62 ± 12,02 - - -

Згуртованість 
ідеальна 37,30 ± 12,57 36,62 ± 12,06 37,65 ± 12,87 - - -

Адаптованість 
реальна 36,70 ± 13,69 27,12 ± 9,08 29,96 ± 10,43 0,01 - 0,05

Адаптованість 
ідеальна 35,60 ± 12,69 29,25 ± 10,77 33,34 ± 11,14 0,05 - -

Аналіз результатів свідчить, що ступінь порушення розвитку дити-
ни, в першу чергу погіршував реальну сімейну адаптованість. Так, бать-
ки дітей із середнім та високим ступенем затримки розвитку оцінювали 
адаптованість у їх сім’ях достовірно нижче, ніж батьки дітей із низьким 
ступенем затримки (36,7, 27,12 і 29,96, р1–2 < 0,01; р1–3 < 0,05). Отже, сту-
пінь затримки розвитку дитини позначався насамперед на стані сімей-
ної адаптованості, здатності сім’ї до гнучкості у відносинах під впливом 
стрес-чинників, який є найнижчим у сім’ях дітей із середнім та висо-
ким рівнями затримки психічного розвитку. Слід зазначити, що в іде-
алі батьки більшою мірою зорієнтовані на сімейну згуртованість, ніж 
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сімейну адаптованість, середні бали за якою в усіх трьох групах були 
меншими. Особливо це стосувалося досліджуваних другої групи.

Таблиця 1.11
Типи сімейної згуртованості й адаптації в групах батьків дітей 

із різним ступенем затримки психічного розвитку (%)

Типи

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини

р1–2 р2–3 р1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Згуртованість
Роз’єднаний 40,50 37,5 24,40 - 0,05 0,05
Розділений 48,64 50,0 60,00 - - 0,05
Зв’язаний 10,86 12,5 15,56 - - -
Зціплений 0 0 0 - - -

Адаптація
Ригідний 0 0 0 - - -

Структурний - 25,0 13,34 0,01 - 0,05
Гнучкий - 50,0 28,88 0,01 0,05 0,05

Хаотичний 100,0 25,0 57,78 0,01 - 0,01

Детальніший аналіз сімейної згуртованості й адаптованості засвідчив 
(табл. 1.11), що в усіх групах домінуючим був розділений тип згуртова-
ності, який траплявся найчастіше (48,64, 50,0, 60,0 %), причому вірогідно 
частіше він реєструвався в третій групі порівняно з першою (р1–3 < 0,05). 
Роз’єднаний тип за частотою домінування перебував на другому міс-
ці, причому він вірогідно частіше зустрічався в першій та другій групах 
(40,54, 37,5, 24,4 %, р1–3 < 0,05, р2–3 < 0,05). Зв’язаний тип згуртованості реє-
стрували у відповідях незначної кількості батьків (10,8, 12,5, 15,6 %, відпо-
відно), а зціпленого — не було в жодній групі. Якщо порівнювати отри-
мані дані з нормативними оцінками, то можна помітити, що роз’єднаний 
тип у нормі буває в 14–17 % сімей, тоді як майже удвічі більша кількість 
наших досліджуваних відмічає автономність та дистанційованість чле-
нів їх сімей. Особливо це стосується батьків дітей із низьким та середнім 
ступенями затримки розвитку (40,5 і 37,5 %). Імовірно, наявність більш 
виражених проблем зі здоров’ям дитини певною мірою об’єднує членів 
сім’ї, але, з іншого боку — підвищує вірогідність сімейної дезадаптації, ха-
отизації сімейних ролей і відносин, дистанційованості членів сім’ї.
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Що стосується сімейної адаптованості, то в усіх 100 % батьків дітей 
із низьким рівнем затримки розвитку домінував хаотичний тип адапто-
ваності. 50 % батьків другої групи виявляли гнучкий тип, тоді як решта 
50 % — структурний та хаотичний типи порівну (по 25 %). А для батьків 
третьої групи найхарактернішим виявився хаотичний тип сімейної адап-
тованості, який траплявся у 57,8 % досліджуваних цієї групи. У 28,9 % ре-
єструвався гнучкий тип, а у 13,3 % — структурований тип сімейної адап-
тованості. У  цьому разі, якщо хаотичний тип адаптованості вірогідно 
характерніший для сімей батьків дітей із низьким рівнем затримки роз-
витку (100, 25, 57,8 %, р1–2 < 0,01, р1–3 < 0,01), то гнучкий та структурований 
типи — для батьків другої групи (0, 25,0, 13,3 % та 0, 50, 28,9 %, р1–2 < 0,01, 
р2–3 < 0,05 стосовно обох типів). Ригідний тип адаптивності не був при-
таманний батькам жодної з досліджуваних груп (табл. 1.11).

Таким чином, найзбалансованішими за якісними показниками 
(типами) виявилися відносини в сім’ях, де виховують дітей із серед-
нім ступенем затримки психічного розвитку. А  функціонування сі-
мей із низьким та високим ступенем затримки розвитку дітей є про-
блематичнішим, насамперед за рахунок невпорядкованості сімейних 
ролей, слабкого контролю та відсутності правил у сім’ї, що здебіль-
шого проявляється під час впливу на сім’ю стрес-чинників.

У табл.  1.12 містяться результати порівняльного аналізу дослі-
джуваних груп батьків щодо відносин між членами сім’ї, напрямків 
особистісного зростання, яким у  сім’ї надається особливе значення 
(показники особистісного росту) й  організаційної структури сім’ї 
(показники, що управляють сімейною системою).

Результати аналізу свідчать, що досліджувані групи батьків ві-
рогідно відрізнялися одна від одної лише за показниками, що харак-
теризують реальну сім’ю. Так, група батьків дітей із високим рівнем 
затримки психічного розвитку характеризувалася вірогідно вищим 
показником сімейного управління (8,44 та 10,63; р1–3 < 0,05) на від-
міну від групи батьків дітей із низьким рівнем затримки психічного 
розвит ку. Для батьків цієї групи вірогідно важливішим був порядок 
у  сім’ї, організованість у  плані структуризації сімейної активнос-
ті, фінансового планування, ясності і визначеності сімейних правил 
і  обов’язків (шкала «організація»: 4,44, 4,46 і  5,27  балів, р1–3 < 0,05 
і р2–3 < 0,05), а також міри ієрархічності сімейної організації, ригіднос-
ті сімейних правил і процедур, контролю членами сім’ї один одного 
(шкала контролю: 4,0, 4,66 та 5,25 балів, р1–3 < 0,05), (табл. 1.13).
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Таблиця 1.12
Загальні показники сімейного оточення батьків дітей  

із різним ступенем затримки психічного розвитку (х ± δ)

Показники 
сімейного 
оточення

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини

р1–2 р2–3 р1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Реальна сім’я
Відносини між чле-

нами сім’ї 14,56 ± 2,46 14,33 ± 4,42 14,63 ± 2,35 - - -

Особистісний ріст 23,00 ± 4,33 20,87 ± 7,98 22,37 ± 3,61 - - -
Управління сімей-

ною системою 8,44 ± 2,99 9,13 ± 4,84 10,63 ± 3,86 - - 0,05

Очікувана сім’я
Відносини між чле-

нами сім’ї 15,61 ± 2,12 14,73 ± 4,54 14,68 ± 3,93 - - -

Особистісний ріст 28,67 ± 5,79 27,87 ± 9,39 27,46 ± 8,32 - - -
Управління сімей-

ною системою 12,28 ± 2,69 12,33 ± 4,10 12,39 ± 4,33 - - -

Ідеальна сім’я
Відносини між чле-

нами сім’ї 15,67 ± 1,57 14,87 ± 4,53 15,07 ± 3,38 - - -

Особистісний ріст 29,72 ± 5,69 28,33 ± 9,70 29,86 ± 7,16 - - -
Управління сімей-

ною системою 13,00 ± 2,72 12,67 ± 4,42 13,46 ± 3,27 - - -

Середні бали за такими показниками особистісного росту як 
незалежність та орієнтація на активний відпочинок були вірогідно 
вищими в першій групі порівняно з другою (4,94 і 3,73, р1–2 < 0,05 та 
4,33 і 3,6, р1–3 < 0,05, відповідно). Однак це не відбивалося на сумарних 
оцінках особистісного росту, бо за шкалами «орієнтація на досягнен-
ня», «інтелектуально-культурна орієнтація» та «моральні аспекти» 
розбіжностей між групами не виявлено.

Таким чином, батьки дітей із високим ступенем затримки розвит-
ку більшою мірою прагнули до управління сімейною системою на-
самперед за рахунок структуризації сімейних відносин та контролю, 
що на нашу думку відбиває прагнення цих батьків зберегти контроль 
над ситуацією загалом.
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Таблиця 1.13
Показники реального сімейного оточення батьків дітей із 

різним ступенем затримки психічного розвитку (х ± δ)

Показники 
сімейного оточення

Ступінь затримки психічного 
розвитку дитини р1–2 р2–3 р1–3Низький 

(n = 62)
Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Відносини між члена-
ми сім’ї: 14,56 ± 2,46 14,33 ± 4,42 14,63±2,35 - - -

- згуртованість 6,27 ± 1,07 6,4 ± 2,00 6,13 ± 1,98 - - -
- експресивність 5,61 ± 2,06 5,66 ± 1,76 5,70 ± 1,84 - - -
- конфлікт 2,66 ± 0,89 2,26 ± 0,78 2,59 ± 1,01 - - -
Особистісний ріст: 23,00 ± 4,33 20,87 ± 7,98 22,37 ± 3,61 - - -
- незалежність 4,94 ± 0,67 3,73 ± 0,99 4,20 ± 1,02 0,05 - -
- орієнтація на до-
сягнення 4,94 ± 2,12 4,20 ± 1,56 4,90 ± 1,59 - - -

- інтелектуально-
культурна орієнтація 4,16 ± 2,32 4,46 ± 1,34 4,50 ± 1,57 - - -

- орієнтація на актив-
ний відпочинок 4,33 ± 1,88 3,66 ± 1,87 3,80 ± 1,69 0,05 - -

- морально-етичні 
аспекти 4,61±2,22 4,86 ± 2,13 4,61 ± 1,74 - - -

Управління сімейною 
системою: 8,44 ± 2,99 9,13 ± 4,84 10,63 ± 3,86 - - 0,05

- організація 4,44 ± 0,67 4,46 ± 0,77 5,27 ± 0,89 - 0,05 0,05
- контроль 4,00 ± 1,44 4,66 ± 1,25 5,25 ± 0,82 - - 0,05

За даними провідних учених самооцінка особистості є  однією 
з найважливіших складових її самосвідомості (Я-концепції) й висту-
пає регулятором її поведінки, особистісного росту, чинником соці-
ально-психологічної адаптації. Дані, що стосуються самооцінки бать-
ків досліджуваних, подано в табл. 1.14.

Аналіз даних дав змогу констатувати, що батьки дітей із низьким 
ступенем затримки розвитку оцінювали себе насамперед як оптиміс-
тичних (8,53), лагідних (7,20) та терплячих (6,86). До того ж вони вка-
зували на свою не досить високу досвідченість (5,40), спокійність (6,00) 
та наявність знань (6,06). Результати самооцінки особистісних якостей 
батьків дітей із середнім ступенем затримки практично не відрізнялися 
від першої групи (вірогідних відмінностей не виявлено). Зокрема, вони 
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теж свідчили про переважний розвиток у них таких якостей як опти-
містичність (7,48), лагідність (7,46) і відзначали найменший розвиток 
досвідченості (5,73) та спокійності (5,86).

Таблиця 1.14
Самооцінка особистісних якостей батьків дітей  

із різним ступенем затримки психічного розвитку (х ± δ)

Особистісні 
якості

Ступінь затримки психічного роз-
витку дитини

р1–2 р2–3 р1–3Низький 
(n = 62)

Середній 
(n = 57)

Високий 
(n = 70)

Знаючий 6,06 ± 1,62 6,40 ± 1,29 6,32 ± 1,32 - - -
Досвідчений 5,40 ± 1,84 5,73 ± 1,75 6,02 ± 1,67 - - -
Упевнений 6,65 ± 1,70 6,60 ± 2,39 5,33 ± 1,44 - 0,01 0,01
Лагідний 7,20 ± 2,14 7,46 ± 1,73 7,50 ± 2,03 - - -

Спокійний 6,00 ± 2,02 5,86 ± 1,81 6,05 ± 2,16 - - -
Бадьорий 6,55 ± 1,82 6,40 ± 2,14 5,13 ± 1,55 - 0,01 0,01

Вимогливий 6,39 ± 2,14 6,60 ± 1,45 6,87 ± 1,68 - - -
Терплячий 6,86 ± 2,38 6,13 ± 2,69 6,50 ± 2,13 - - -

Оптимістичний 8,53 ± 2,24 7,48 ± 2,13 6,73 ± 2,31 - - 0,01

Найвищі середні бали в оцінках батьків дітей із високим ступенем 
затримки розвитку мали такі якості як лагідність (7,50), вимогливість 
(6,87) та оптимістичність (6,73). У той же час досліджувані третьої групи 
вказували на меншу розвиненість упевненості (5,33) й бадьорості (5,13). 
І саме за цими якостями третя група вірогідно відрізнялася від перших 
двох. Зокрема, батьки дітей із високим ступенем затримки оцінювали 
себе вірогідно менш упевненими (6,65, 6,60 і 5,33, р2–3 < 0,01 та р1–3 < 0,01) 
та вірогідно менш бадьорими (6,55, 6,40 і 5,13, р2–3 < 0,01 та р1–3 < 0,01). Як 
відомо, виховання дитини з порушеннями розвитку потребує від батьків 
не лише певних душевних, а й фізичних сил. Зменшення рівня бадьорос-
ті у батьків із високим ступенем затримки розвитку дітей і відбивало на-
явність у них певної втоми, напруження, навантаження на психіку й на 
організм загалом. Нижчі оцінки за якістю «впевненість» батьків третьої 
групи свідчили про зниження в них самоприйняття себе як батька в цій 
конкретній ситуації виховання дитини з особливостями розвитку.

Незважаючи на досить високі середні бали за якістю «оптиміс-
тичний», рівень її вираженості в третій групі був вірогідно нижчим, 
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ніж у першій групі (8,53, 7,48 і 6,73, р1–3 < 0,01). Як відомо, оптимізм — 
це погляд на життя з позитивної точки зору, впевненість у кращому 
майбутньому. В  аспекті досліджуваної проблеми оптимістичними 
можна вважати батьків, які мають надію на одужання дитини, її по-
дальшу соціально-психологічну адаптацію, гармонійний особистіс-
ний розвиток. Тому цілком зрозумілим є те, що зі збільшенням сту-
пеня затримки психомоторного розвитку дитини, така надія батьків 
стає значно меншою.

Незважаючи на досить високу самооцінку своєї оптимістичності 
батьками всіх досліджуваних груп, найбільший її рівень відзначався 
у батьків дітей із низьким ступенем затримки розвитку. А батьки ді-
тей із високим ступенем затримки оцінювали себе менш упевненими 
і менш бадьорими інших.

Таким чином, проведене дослідження індивідуально-психологіч-
них особливостей батьків дітей із різним ступенем затримки розвит-
ку створило можливість дійти таких висновків.

Виявлені подібності та розбіжності у  функціонуванні психоло-
гічних захистів та використанні копінг-стратегій у батьків, урахову-
ючи рівень затримки розвитку дитини. Структура механізмів психо-
логічного захисту батьків, які виховують дітей із низьким та середнім 
рівнем затримки розвитку має подібний вигляд. 

Батькам дітей із високим ступенем затримки психічного роз-
витку більш притаманно несвідоме використання таких механізмів 
психологічного захисту як «заперечення», «раціоналізація», «витіс-
нення» та «реактивні утворення», тобто переважно таких механізмів 
психологічного захисту, які за рівнем зрілості є більш примітивними 
й  які не допускають надходження конфліктної та травматичної для 
особистості інформації у свідомість. Найменш характерним для цих 
батьків виявився механізм психологічного захисту «компенсація».

Для батьків дітей із затримкою психічного розвитку незалежно 
від ступеня затримки характерним є використання копінгу, спрямо-
ваного на завдання, а для батьків із високим ступенем затримки ді-
тей — ще й копінгу, орієнтованого на уникнення.

Батьки всіх досліджуваних груп насамперед схильні до вико-
ристання у стресових ситуаціях відносно продуктивних копінгових 
стратегій, особливо батьки з  середнім та високим рівнем затримки 
розвитку їх дітей. Продуктивні стратегії частіше використовують 
батьки дітей із низьким рівнем затримки психічного розвитку. Для 
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всіх батьків найхарактернішим є використання когнітивних страте-
гій імпунітивної поведінки, більшою мірою — батьками дітей із висо-
ким рівнем затримки. Використання поведінкових копінг-стратегій 
більш притаманно батькам дітей із середнім та високим ступенем за-
тримки розвитку.

Чим більше рівень затримки розвитку дітей, тим більше в батьків 
наявні прояви тривоги, депресії, що відбивається на стані їх загаль-
ного психосоматичного здоров’я.

Ступінь затримки розвитку дітей позначається на психічному та 
фізичному благополуччі батьків та на стані їх міжособистісних від-
носин: нижчий рівень затримки дітей пов’язаний із більшим психо-
фізичним та соціальним благополуччям їх батьків.

Ступінь затримки психічного розвитку дитини позначається й на 
стані реальної сімейної адаптованості, здатності сім’ї до гнучкості 
у відносинах під впливом стрес-чинників, який є найнижчим в сім’ях 
дітей із середнім та високим рівнями затримки психічного розвитку. 
Водночас, сім’ї дітей із середнім ступенем затримки психічного роз-
витку є збалансованішими за якісними показниками згуртованості та 
адаптованості, де гнучкий і структурний, розділений і зв’язаний типи 
сімейних систем бувають частіше, ніж в інших сім’ях.

Батьки дітей із високим ступенем затримки розвитку більшою 
мірою прагнуть до управління сімейною системою, насамперед за 
рахунок структуризації сімейних відносин та контролю, що, на нашу 
думку, відбиває прагнення цих батьків зберегти контроль над ситуа-
цією загалом.

Оцінюючи якість життя, батьки дітей із низьким рівнем затримки 
розвитку характеризуються вірогідно вищими показниками за шка-
лою фізичного благополуччя, ніж батьки дітей із середнім та високим 
ступенями затримки в дітей. Вірогідно вище вони оцінюють стан сво-
го психологічного благополуччя та міжособистісних відносин порів-
няно з батьками дітей із середнім ступенем затримки розвитку. 

Оцінюючи себе як батьків, найвищі середні бали мають такі 
особистісні якості як лагідність та оптимістичність. Незважаючи на 
досить високі середні бали за якістю оптимістичності, рівень її ви-
раженості у батьків, які виховують дітей із високим рівнем затрим-
ки розвитку, є вірогідно нижчим. Оскільки в контексті дослідження 
оптимістичність означає надію на одужання дитини, її подальшу соці-
ально-психологічну адаптацію, гармонійний особистісний розвиток, 
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то зі збільшенням ступеня затримки психомоторного розвитку дити-
ни, така надія батьків стає значно меншою.

Батьки дітей із високим ступенем затримки розвитку оцінюють 
себе вірогідно менш упевненими та бадьорими. Виховання дитини 
з  порушеннями розвитку потребує від батьків не лише певних ду-
шевних, а й фізичних сил. Зменшення рівня бадьорості у батьків із 
високим ступенем затримки розвитку дітей відбиває наявність у них 
певної втоми, напруження, навантаження на психіку та на організм 
загалом. Нижчі оцінки за якістю впевненості свідчать про зниження 
самоприйняття себе та низьку оцінку своїх можливостей як батька 
в ситуації виховання дитини з особливостями розвитку.

Отже, у дослідженні було визначено індивідуально-психологічні 
особливості батьків, які виховують дітей із порушеннями розвитку 
залежно від ступеня затримки розвитку дитини.

1.4.2. Психологічні особливості батьків дітей  
із різним типом захворювання 

Під час дослідження батьків було поділено на три групи залежно 
від типу захворювання дитини: 85 осіб виховували дітей, у яких діа-
гностували неврологічні розлади, 49 батьків — дітей із психічними 
розладами та 55 батьків — дітей із генетичним захворюванням (син-
дромом Дауна). Дослідження індивідуально-психологічних особли-
востей батьків залежно від типу захворювання дитини базувалося на 
гіпотезі про особливості впливу медичного діагнозу на емоційний та 
психологічний стан батьків.

У всіх випадках, коли дитині встановлювали синдром Дауна, 
батькам повідомляли про діагноз або безпосередньо в пологовій залі, 
або через дуже короткий термін. Тобто вони опинялися в  ситуації 
стресу раптово, одразу після народження малюка. Крім того, цей діа-
гноз передбачав розуміння того, що дитина матиме затримку розумо-
вого розвитку, виникнуть великі проблеми в її соціалізації.

Коли в дитини провідними були неврологічні порушення, процес 
усвідомлення проблем відбувався за іншими сценаріями. Якщо тяжкі 
неврологічні проблеми фіксувалися з перших днів або тижнів життя, 
і для батьків найважливішим було збереження життя дитини, вони 
багато зусиль та часу витрачали на медикаментозне лікування й ре-
абілітацію, перебування в лікарнях. Тобто в ситуації гострого стре-
су, пов’язаного із питанням виживання дитини, батьки опинялися 
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в перші тижні або місяці після її народження, і ця ситуація була про-
лонгованою. Питання  ж розвитку дитини поставали перед ними 
пізніше. Коли  ж неврологічні проблеми лікарі визначали з  перших 
тижнів або місяців життя, у деяких батьків досить сильною була на-
станова, що «все минеться», «дитина переросте». Тобто усвідомлення 
проблеми, що «щось негаразд» із розвитком дитини, потрібні «якісь 
дії» усвідомлювалося пізніше, коли ставало очевидним, що психо-
моторний розвиток власної дитини відрізняється від інших дітей. 
Але тим чи іншим чином, у тому разі, коли дитина мала неврологіч-
ні проб леми, усвідомлення щодо проблем психомоторного розвитку 
дитини виникало поступово під час розвитку дитини.

У разі наявності в  дитини розладів спектра аутизму, розуміння 
того факту, що дитина є особливою, практично в усіх випадках визна-
чали характеристиками поведінки дитини та складнощами, які внаслі-
док цього мали батьки чи інші люди, і які можна було побачити у віці 
дитини після 1,5–2 років. Це пов’язане з тим, що батьки пристосову-
валися до особливостей поведінки дитини, а  коли їй потрібно було 
розширювати коло спілкування, виходячи за межі родини, проблеми 
поведінки ставали дуже яскравими та потребували спеціальної уваги.

Порівняльний аналіз за показниками психологічних захистів 
батьків дітей із різним типом захворювання наведено в табл. 1.15

Таблиця 1.15
Показники психологічних захистів батьків дітей  

із різним типом захворювання (х ± δ)

Психологічні 
захисти

Тип захворювання в дитини
р1-2 р2-3 р1-3Неврологічний

(n = 85)
Психічний

(n = 49)
Генетичний 

(n = 55)
Заперечення 5,96 ± 2,43 4,35 ± 1,35 5,11 ± 1,48 0,01 0,05 0,05
Витіснення 3,51 ± 1,39 3,08 ± 1,05 2,94 ± 1,01 - - 0,05

Регресія 5,06 ± 2,39 5,54 ± 2,11 4,59 ± 1,52 - - -
Компенсація 4,21 ± 1,59 4,00 ± 1,52 3,71 ± 1,39 - - -

Проекція 7,94 ± 2,46 6,85 ± 2,04 6,88 ± 2,23 0,05 - 0,05
Заміщення 3,29 ± 1,09 3,85 ± 1,18 3,18 ± 1,13 0,05 0,05 -

Раціоналізація 5,23 ± 1,96 5,69 ± 2,02 5,12 ± 1,67 - - -
Реактивні 
утворення 3,79 ± 1,19 2,77 ± 0,93 4,06 ± 1,26 0,01 0,01
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У всіх трьох групах провідними механізмами психологічного 
захисту були проекція (7,94, 6,85 і 6,88 балів) і раціоналізація (5,23, 
5,69 і 5,12), а механізмами, які найменш характерні для психологічної 
адаптації у стресових ситуаціях — витіснення (3,51, 3,08 і 2,94) та за-
міщення (3,29, 3,85 і 3,18). У той же час для батьків дітей із психічним 
захворюванням характерним виявився й такий механізм психологіч-
ного захисту як регресія, середній бал за яким склав 5,54, а для батьків 
дітей з неврологічною патологією та синдромом Дауна — заперечення 
(5,96 і 5,11). Щодо інших найменш представлених механізмів психо-
логічного захисту, то для батьків дітей із генетичним захворюванням 
це механізм компенсації (3,71 балів), а для досліджуваних першої та 
другої групи — реактивні утворення (3,79 і 2,77).

Проводячи порівняльний аналіз, було встановлено, що обстежу-
вані групи батьків мали статистично значущі відмінності за 5 типами 
використовуваних механізмів психологічного захисту. Зокрема, вони 
достовірно розрізнялися за інтенсивністю використання заперечен-
ня (5,96, 4,35 і 5,11, p1–2 < 0.01; р2–3 < 0,05 і p1–3 < 0,05) та проекції (7,94, 
6,85 та 6,88;, p1–2 < 0,05 і p1–3 < 0,05), які вірогідно частіші в батьків дітей 
із неврологічним діагнозом порівняно з  батьками двох інших груп. 
Як відомо, механізм психологічного захисту «заперечення» виявля-
ється в  ігноруванні потенційно тривожної інформації, ухиленні від 
неї, а використання проекції дає змогу батькам переносити свої нега-
тивні почуття, думки, риси характеру на інших. Саме ці особливості 
були характернішими для батьків дітей, у яких затримка психічного 
розвитку виникла на тлі неврологічних розладів.

Щодо такого механізму психологічного захисту як витіснення, то 
хоча він і був не дуже властивий усім досліджуваним, але також ві-
рогідно більше використовувався батьками дітей із неврологічними 
діагнозами (3,51, 3,08 і 2,94, p1–3 < 0,05). Цей механізм спрямований на 
уникнення внутрішнього конфлікту активним виключенням зі свідо-
мості не стільки інформації про те, що сталося загалом, скільки іс-
тинного, але неприйнятного мотиву поведінки.

Таку «картину» реєстрували і  стосовно механізму «заміщення», 
який у  разі слабкої інтенсивності його використання у  стресових 
ситуаціях, вірогідно більше був притаманний батькам дітей із психі-
атричним діагнозом (3,29, 3,85 і 3,18, p1–2 < 0,05 і p2–3 < 0,05). І навпаки, 
механізм «реактивні утворення» був вірогідно менш характерним 
для досліджуваних другої групи (3,79, 2,77 і 4,0, p1–2 < 0,01 і p2–3 < 0,01). 
Як відомо, такий механізм психологічного захисту як «реактивні 
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утворення», змінює поведінку на протилежну, з протилежним знаком. 
Можна сказати, що природна реакція на діагноз дитини — відчай, сум, 
жаль замінюється на твердість, непохитність, залізну волю, мужність.

Таким чином, у відповідь на внутрішнє напруження, що виник-
ло в результаті отримання інформації, яка суперечить уявленню про 
світ, батьки вдавалися до певної системи психологічних захистів, аби 
пристосуватися до нової ситуації. У  цьому разі батьків дітей із не-
врологічним діагнозом відрізняло переважне (порівняно з  іншими) 
застосування заперечення, проекції та витіснення, а батьків дітей із 
психіатричним діагнозом — заміщення за мінімальної інтенсивності 
використання реактивних утворень.

Під час дослідження копінг-поведінки було визначено (табл. 1.16), 
що групи батьків дітей із різним типом захворювання не відрізнялися 
одна від одної за середніми значеннями показників опановуючої по-
ведінки, орієнтованої на завдання, на емоції й уникнення.

Таблиця 1.16
Показники копінг-стратегій батьків дітей  

із різним типом захворювання (х ± δ)

Копінг
Тип захворювання в дитини

р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний
(n = 85)

Психічний
(n = 49)

Генетичний 
(n = 55)

Орієнтований 
на завдання 60,46 ± 19,19 59,39 ± 18,50 55,41 ± 17,57 - - -

Орієнтований 
на емоції 42,38 ± 14,70 41,69 ± 14,54 41,53 ± 14,50 - - -

Орієнтований 
на уникнення 44,50 ± 14,06 41,31 ± 14,27 42,41 ± 14,34 - - -

Водночас, аналіз домінуючої копінг-стратегії показав, що в усіх до-
сліджуваних групах переважав копінг, орієнтований на задачу (86,7, 
75,0, 70,0 %, відповідно). Це можна побачити і з аналізу середніх значень 
(табл. 1.16), які є найвищими за копінгом, орієнтованим на задачу (60,46, 
59,39 та 55,41 балів). Домінування емоцій під час опанування стресовою 
ситуацією було зареєстровано лише у  3,3 % батьків дітей із невроло-
гічною патологією, що вірогідно відрізняє цю групу від інших, де така 
копінг-стратегія була провідною частіше (25,0 % батьків дітей з психіат-
ричним діагнозом і в 16,7 % батьків із генетичним діагнозом; p1–2 < 0,05 
і p1–3 < 0,05). А стратегії уникнення не було зовсім у другій досліджуваній 
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групі (0 %), тоді як у першій та третій групах вона домінувала у 10,0 та 
13,3 % батьків, відповідно (p1–2 < 0,05 і p2–3 < 0,05) (табл. 1.17).

Таблиця 1.17
Домінуючі копінг-стратегії батьків дітей з різним типом 

захворювання (%)

Копінг
Тип захворювання в дитини

р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний
(n = 85)

Психічний
(n = 49)

Генетичний 
(n = 55)

Орієнтований 
на завдання 86,7 75,0 70,0 - - -

Орієнтований 
на емоції 3,3 25,0 16,7 0,05 - 0,05

Орієнтований 
на уникнення 10,0 0,0 13,3 0,05 0,05 -

Таким чином, за загальної спрямованості в ситуаціях стресу на 
розв’язання питань (завдання), батьки дітей із психіатричним та ге-
нетичним діагнозом були схильні емоційніше включатися у стресову 
ситуацію, а батьки дітей із неврологічним та генетичним діагнозом — 
уникати, ухилятися від розв’язання питання.

Результати дослідження стратегій поведінки в конфліктних ситуа-
ціях батьків дітей із різним типом захворювання наведено в табл. 1.18

Таблиця 1.18
Показники стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях 

батьків дітей із різним типом захворювання (х ± δ)

Стратегії
Тип захворювання в дитини

р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний
(n = 85)

Психічний
(n = 49)

Генетичний 
(n = 55)

Продуктивні 11,80 ± 3,60 11,91 ± 3,76 10,50 ± 3,57 - - -
Відносно

продуктивні 16,50 ± 4,59 17,55 ± 5,39 15,44 ± 4,18 - - -

Непродуктивні 13,03 ± 4,26 11,73 ± 3,13 9,94 ± 3,37 - 0,05 0,01
Когнітивні 18,20 ± 5,64 20,27 ± 6,02 16,31 ± 5,20 - 0,01 -
Емоційні 11,20 ± 4,02 11,00 ± 3,35 8,06 ± 2,52 - 0,01 0,01

Поведінкові 12,58 ± 3,74 13,09 ± 3,70 10,63 ± 3,26 - 0,05 0,01

Аналіз результатів засвідчив, що батьки всіх груп незалежно від 
типу захворювання характеризувалися використанням відносно 
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продуктивних стратегій, середні бали за якими виявилися найвищими 
(16,50, 17,55 і 15,44 без вірогідних відмінностей). Середній бал продук-
тивних копінг-стратегій виявився значно нижчим і склав 11,8 у першій 
групі, 11,91 — у другій і 10,5 балів — у третій. А непродуктивні страте-
гії досліджувані батьки використовували приблизно на тому ж рівні, 
що й продуктивні. У цьому разі частота їх використання була вірогідно 
більшою у  батьків дітей з  неврологічним та психічним типом захво-
рювання (13,03, 11,73 і 9,94, р1–3 < 0,01, р2–3 < 0,05) порівняно з батьками 
дітей із генетичним діагнозом. Водночас у них достовірно більше вира-
жені абсолютно всі форми поведінки оволодіння стресом: когнітивні, 
які полягають насамперед в запереченні, гуморі, оцінці провини, й рід-
ше — в осмисленні, набутті сили, позитивному мисленні, порівнянні, 
вірі (18,2, 20,27 і 16,31, р2–3 < 0,01), поведінкові, що характеризують ра-
ціональні та поетапні дії, пошук допомоги, заспокоєння, наполегли-
вість й особливо — відвернення та відхід (12,58, 13,09 і 10,63, р1–3 < 0,01, 
р2–3 < 0,05) та емоційні, що відбивають фаталізм, усунення, самозвину-
вачення, контроль емоцій (11,2, 11,0 та 8,06, р1–3 < 0,01, р2–3 < 0,01).

Таким чином, саме батьки із  неврологічним та психіатричним 
діагнозом намагалися докладати максимум зусиль на подолання 
стресової, конфліктної ситуації, використовуючи у  своєму арсеналі 
широкий спектр імпунітивних стратегій поведінки (когнітивні, по-
ведінкові, емоційні), однак ступінь непродуктивності їх був вищим 
порівняно з батьками дітей із генетичним типом захворювання.

Порівняльний аналіз за шкалами стану загального здоров’я бать-
ків дітей з різними типами захворювань подано в табл. 1.19.

Таблиця 1.19
Показники загального здоров’я батьків дітей  

із різним типом захворювання (х ± δ)

Показники
загального

здоров’я

Тип захворювання в дитини
р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний

(n = 85)
Психічний

(n = 49)
Генетичний 

(n = 55)
Соматизація 5,72 ± 2,85 7,58 ± 3,26 5,71 ± 1,59 0,05 0,05 -

Тривога 4,54 ± 1,53 5,00 ± 1,63 5,29 ± 1,97 - - -
Соціальні 

дисфункції 6,98 ± 2,35 7,50 ± 2,48 6,93 ± 2,27 - - -

Депресія 1,67 ± 0,60 3,29 ± 1,29 2,19 ± 0,71 0,01 0,05 0,05
Загальний 
показник 19,50 ± 6,52 21,75 ± 7,20 21,21 ± 7,51 - - -
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У всіх досліджуваних групах найвищі середні бали реєстрували 
за шкалою «соціальні дисфункції» (6,98 ± 2,35, 7,50 ± 2,48 та 6,93 ± 2,27), 
без вірогідних відмінностей), а в групі батьків дітей із психіатричним 
діагнозом — ще за шкалою «соматизація» (7,58 ± 3,26). До того ж, озна-
ки соматизації вірогідно більші були в другій групі, ніж у двох інших 
(р1–2 < 0,05 і  р1–3 < 0,05). Досить високі середні значення в  усіх групах 
мав і показник тривоги (від 4,54 до 5,29). Тобто батьки незалежно від 
типу захворювання дітей відзначали зниження загальної активнос-
ті, рішучості, зменшення задоволення в повсякденних справах та їх 
результатах, наявність тривоги, напруження, неспокою. Батьки дітей 
із психіатричним діагнозом ще вказували на певні больові й інші не-
приємні відчуття, перевтому.

Найменші середні значення в усіх групах мали показники за шка-
лою «депресія», до того ж, ступінь депресивних проявів був вірогідно 
меншим у  групі батьків дітей із неврологічними розладами порів-
няно з  іншими двома групами (1,67 ± 0,60, 3,29 ± 1,29) та (2,19 ± 0,71, 
р1–2 < 0,01 і р1–3 < 0,05). Спостереження засвідчують, що в разі цієї па-
тології усвідомлення батьками факту хвороби дитини, затримки її 
психомоторного розвитку є повільнішим, пов’язаним із відсутністю 
більш-менш точного прогнозу, наявністю у батьків надії на одужання 
дитини, що знижує депресивні прояви. Найвищий показник депресії 
визначався в батьків дітей із психіатричним діагнозом, що вірогідно 
відрізняє їх не лише від батьків дітей із неврологічною патологією, а й 
від батьків дітей, у яких затримка психічного розвитку розвинулася 
внаслідок генетичного захворювання (р2–3 < 0,05). Це, на нашу думку, 
є цілком зрозумілим, бо генетичний діагноз установлювався ще в по-
логовому будинку, й у батьків був час «адаптуватися» до нього, усві-
домити цей факт. Психічну патологію (насамперед ранній дитячий 
аутизм та розлади аутистичного спектра) встановлювали значно піз-
ніше, коли батьки вже звикли до думки про нормальний психічний 
розвиток своєї дитини й не готові були усвідомити факт викривлено-
го її розвитку. Саме тому ці батьки потребували посиленої психоло-
гічної уваги і психологічної допомоги з боку спеціалістів.

Підрахунок загального показника здоров’я свідчить, то найви-
щі його значення діагностували у групах батьків дітей із психіатрич-
ним і  генетичним діагнозом (21,75 ± 7,20 та 21,21 ± 7,51). У  батьків 
дітей із неврологічними розладами цей показник був трохи ниж-
чим (19,50 ± 6,52), але вірогідних відмінностей між досліджуваними 
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групами не зареєстровано. Тобто рівень загального здоров’я батьків 
дітей із різним типом захворювання був приблизно однаковим.

Таким чином, батьки дітей із психіатричним діагнозом мали 
більш виражені симптоми соматизації та депресії, а в батьків дітей із 
неврологічною патологією рівень депресії був найменшим.

Результати дослідження самооцінки батьків дітей із різним ти-
пом захворювання наведено у табл. 1.20.

Таблиця 1.20
Показники самооцінки особистісних якостей батьків дітей  

із різним типом захворювання (х ± δ)

Особистісні
якості

Тип захворювання в дитини р
Неврологічний

(n = 85)
Психічний

(n = 49)
Генетичний 

(n = 55) р1–2 р2–3 р1–3

Знаючий 6,09 ± 2,01 6,61 ± 2,26 6,57 ± 2,15 - - -
Досвідчений 5,76 ± 1,84 5,92 ± 2,13 5,92 ± 1,77 - - -
Упевнений 6,55 ± 2,11 5,69 ± 1,84 6,35 ± 2,04 0,05 - -
Лагідний 7,60 ± 1,82 6,76 ± 2,28 7,50 ± 2,51 - - -

Спокійний 6,09 ± 2,16 5,30 ± 1,93 6,35 ± 2,17 - - -
Бадьорий 6,58 ± 2,14 5,46 ± 1,98 5,78 ± 1,91 0,05 - -

Вимогливий 6,79 ± 2,24 6,61 ± 2,15 6,56 ± 2,19 - - -
Терплячий 6,79 ± 2,15 5,53 ± 1,96 6,50 ± 2,16 0,05 - -

Оптимістичний 7,83 ± 1,97 6,76 ± 2,27 7,42 ± 2,44 - - -

Аналіз результатів свідчить, що батьки дітей із неврологічними за-
хворюваннями насамперед характеризували себе як оптимістичних 
(7,83), лагідних (7,60), вимогливих (6,79) та терплячих (6,79). Найменшою 
мірою, на їх думку, в них були розвинені такі особистісні якості як до-
свідченість (5,76) і наявність необхідних знань («знаючий» — 6,09 балів).

Щодо батьків дітей із психіатричним діагнозом, то оцінок вище 
7 балів у цій групі не зареєстровано, хоча такі якості як «лагідний» та 
«оптимістичний» оцінюються ними досить високо (6,76 балів кожна). 
Досить високі оцінки набули й  якості «знаючий» та «вимогливий» 
(по 6,61 балів). А найнижчі оцінки отримали якості «спокійний» (5,3) 
та «бадьорий» (5,46).

У третій групі батьків (дітей із синдромом Дауна) реєстрували 
схожі з першими двома групами результати стосовно найбільш чітких 
якостей особистості, якими стали «лагідний» (7,50) та «оптимістичний» 
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(7,42). А такі якості як «бадьорий» та «досвідчений» оцінювали батьки 
цієї групи як найменш виражені (5,78 та 5,92 відповідно).

Порівняльний аналіз засвідчив, що батьки дітей із психіатричним 
діагнозом мали достовірно нижчі показники за деякими шкалами 
самооцінки порівняно з батьками дітей із неврологічним діагнозом. 
Так, зокрема, вони вважали себе менш упевненими в собі (6,55 і 5,69, 
р1–2 < 0,05), менш бадьорими (6,58 і 5,46, р1–2 < 0,05) і терплячими (6,79 
і 5,53, р1–2 < 0,05). Вірогідних відмінностей у самооцінці особистісних 
якостей батьків із  генетичним захворюванням порівняно з  іншими 
двома групами не виявлено (табл. 1.21).

Таблиця 1.21
Показники якості життя батьків дітей  
із різним типами захворювання (х ± δ)

Показники якості 
життя

Тип захворювань у дитини
р1–2 р2–3 Р1–3Неврологічний

(n = 85)
Психічний

(n = 49)
Генетичний 

(n = 55)
Фізичне благопо-

луччя 6,59 ± 2,07 6,46 ± 2,17 6,38 ± 1,99 - - -

Психологічне бла-
гополуччя 6,64 ± 2,49 6,46 ± 2,36 5,88 ± 2,23 - - -

Незалежність дій 6,98 ± 1,94 7,46 ± 2,21 6,19 ± 2,11 - 0,05 -
Працездатність 7,28 ± 1,99 7,64 ± 2,22 7,69 ± 2,14 - - -
Міжособистісні 

відносини 7,89 ± 1,94 7,91 ± 2,04 7,50 ± 2,37 - - -

Емоційна підтримка 6,72 ± 1,81 7,27 ± 2,15 7,56 ± 2,55 - - -
Соціальна під-

тримка 5,43 ± 2,18 6,88 ± 1,93 6,73 ± 2,16 0,05 - 005

Особистісна реалі-
зація 6,57 ± 2,46 7,27 ± 2,36 6,38 ± 1,93 - - -

Матеріальний стан 5,06 ± 2,13 6,09 ± 2,05 6,25 ± 2,15 - - -
Сприйняття життя 6,66 ± 2,06 6,82 ± 2,32 6,06 ± 1,95 - - -

Аналіз даних, що містяться в таблиці 1.21, дає змогу констатува-
ти, що батьки дітей із неврологічними захворюваннями найвище оці-
нювали стан своїх міжособистісних відносин (7,89 ± 1,94), власну пра-
цездатність (7,28 ± 1,99) та можливість незалежних дій (6,98 ± 1,94). 
Потрібні результати зареєстровано і  в  групі батьків дітей із пси-
хічними розладами, де високо оцінюють такі самі складові якості 
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життя (7,91 ± 2,04, 7,64 ± 2,22 та 7,46 ± 2,21, відповідно). Найменшими 
балами досліджувані першої групи оцінили свій матеріальний стан 
(5,06 ± 2,13) та наявність соціальної підтримки (5,43 ± 2,18). А  дослі-
джувані другої групи як найменш благополучні назвали такі сфери 
свого життя: матеріальний стан (6,09 ± 2,05), фізичне та психологічне 
благополуччя (6,46 ± 2,17 та 6,46 ± 2,36, відповідно).

Що стосується батьків дітей, у яких затримка розвитку виник-
ла внаслідок генетичних чинників, то разом з  достатньо великою 
працездатністю (7,69 ± 2,14), вони високо оцінювали й  наявність 
емоційної підтримки (7,56 ± 2,55), і стан міжособистісних відносин 
(7,50 ± 2,37). А психологічне благополуччя та сприйняття життя за-
галом мали в  цій групі найнижчі бали (по  5,35). Не дуже високо 
оцінювався і рівень соціальної підтримки (5,71 ± 1,93 та 6,06 ± 1,95, 
відповідно).

Порівняльний аналіз показників якості життя допоміг устано-
вити, що батьки дітей із неврологічними захворюваннями вірогідно 
нижче оцінювали наявність соціальної підтримки, ніж батьки інших 
двох груп (р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05). А батьки дітей, що мають психіатрич-
ний діагноз, вважали себе вірогідно незалежнішими в діях, ніж бать-
ки дітей із генетичними розладами (р2–3 < 0,05).

Таким чином, за загальної високої оцінки своїх міжособистісних 
відносин, працездатності та можливості незалежних дій усіма дослі-
джуваними, батьки дітей із неврологічними захворюваннями нижче 
оцінювали наявність соціальної підтримки, а батьки дітей, що мають 
психіатричний діагноз, вважали себе незалежнішими в діях.

Дані порівняльного аналізу щодо таких показників сімейного 
оточення реальної, очікуваної та ідеальної сім’ї як відносини між чле-
нами сім’ї, напрямки особистісного зростання, яким у сім’ї надається 
особливе значення (показники особистісного росту), організаційної 
структури сім’ї (показники, що управляють сімейною системою) по-
дано в табл. 1.22.

Показники відносин між членами сім’ї практично не відрізня-
лися в  усіх групах. Більше того, вони практично не відрізнялися 
й  щодо «реальної», «очікуваної» й  «ідеальної» сім’ї (середні зна-
чення коливаються в межах 14–15 балів). Тобто незалежно від діа-
гнозу дітей батьки відзначали практично однаковий рівень згурто-
ваності, експресивності та можливості відкрито виражати гнів та 
агресію в сім’ї.
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Таблиця 1.22
Показники сімейного оточення батьків дітей  

із різним типом захворювання (х ± δ)
Показники 

сімейного ото-
чення

Тип захворювання у дитини
р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний

(n = 85)
Психічний

(n = 49)
Генетичний 

(n = 55)
Реальна сім’я

Відносини між 
членами сім’ї 14,43 ± 3,19 15,54 ± 5,02 14,13 ± 4,18 - - -

Особистісний ріст 22,29 ± 7,24 22,39 ± 7,15 21,88 ± 7,52 - - -
Управління 

сімейною систе-
мою

9,11 ± 3,35 11,46 ± 4,10 10,56 ± 3,09 0,01 - 0,05

Очікувана сім’я
Відносини між 
членами сім’ї 14,69 ± 3,92 15,92 ± 4,89 14,75 ± 4,16 - - -

Особистісний ріст 28,27 ± 8,031 29,62 ± 8,49 25,00 ± 8,05 - 0,05 -
Управління 

сімейною систе-
мою

12,35 ± 3,94 13,62 ± 2,99 11,31 ± 4,39 - 0,05
-

Ідеальна сім’я
Відносини між 
членами сім’ї 15,31 ± 4,96 14,69 ± 3,28 15,13 ± 4,35 - - -

Особистісний ріст 29,96 ± 9,11 30,77 ± 9,30 27,25 ± 9,62 - - -
Управління сімей-

ною системою 13,17 ± 4,12 14,23 ± 4,52 12,44 ± 4,56 - - -

Аналіз показників особистісного росту засвідчив, що вони також 
майже не відрізнялися в досліджуваних групах стосовно реальної та 
ідеальної сім’ї (22,29 ± 7,24 22,39 ± 7,15 та 21,88 ± 7,52, відповідно — ре-
альна сім’я, та 29,96 ± 9,11, 30,77 ± 9,30 і 27,25 ± 9,62 — ідеальна сім’я). 
Однак, як убачаємо з  таблиці, зрештою, батьки вказували на віро-
гідно більший особистісний ріст за рахунок більшої незалежності, 
самостійності в обдумуванні проблем і ухваленні рішень, орієнтації 
на досягнення, активності членів сім’ї в соціальній, інтелектуальній, 
культурній сферах діяльності, відпочинку та сімейної пошани до 
етичних і моральних цінностей. Батьки дітей із психіатричним діагно-
зом очікували («очікувана сім’я») вірогідно більшого особистісного 
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росту порівняно із батьками дітей з синдромом Дауна (29,62 ± 8,49 та 
25,00 ± 8,05, р2–3 < 0,05). Ці показники очікуваної сім’ї також були зна-
чущо вищими за показники особистісного росту в реальній сім’ї.

Порівняння середніх значень показників управління сімейною 
системою реальної та очікуваної сім’ї свідчить, що досліджувані гру-
пи батьків мають достовірні відмінності між собою. Так, група бать-
ків дітей із неврологічними захворюваннями відрізнялася вірогідно 
нижчими показниками сімейного управління в  реальній сім’ї від 
батьків двох інших груп (9,11 ± 3,35, 11,46 ± 4,10, 10,56 ± 3,09, р1–2 < 0,01, 
р1–3 <0,05). У цих сім’ях меншою мірою важливими вважали порядок 
у  сім’ї стосовно структурування сімейної активності, фінансового 
планування, чіткості і  визначеності сімейних правил та обов’язків, 
контролю щодо ієрархічності сімейної організації, дотримання сі-
мейних правил та процедур. Відносно очікуваної сім’ї, показники 
управління сімейною системою були вірогідно нижчими в  третій 
групі — батьків дітей із синдромом Дауна (12,35 ± 3,94, 13,62 ± 2,99 та 
11,31 ± 4,39, р2–3 < 0,05). Звертає на себе увагу зростання вказаних по-
казників від реальної сім’ї (найнижчі показники) до очікуваної і іде-
альної сім’ї (найвищі показники).

Аналіз реального сімейного оточення довів, що рівень згуртова-
ності, експресивності та наявності конфліктів у сім’ях, де діти мають 
затримки психічного розвитку, був майже однаковий незалежно від 
типу захворювання дітей. Це відбивалося в практично однакових по-
казниках відносин між членами сім’ї (14,43, 15,54 і 14,13). Дані подано 
в табл. 1.23.

Незалежність у діях і рішеннях вірогідно була чіткішою в батьків 
дітей із неврологічним і  психічним типом захворювання (4,74, 4,15 
і 3,11, р2–3 < 0,05 та р1–3 < 0,05). А орієнтація на активний відпочинок — 
найменшою в  батьків дітей із психіатричним діагнозом (4,0, 3,15 
і  4,29, р2–3 < 0,05). Щодо інших напрямків особистісного зростання, 
яким у сім’ї надається особливе значення, то вони майже не відрізня-
лися в досліджуваних групах, як і не відрізнявся загальний показник 
особистісного росту.

А ось рівень управління сімейною системою був вірогідно 
нижчим у батьків дітей із неврологічною патологією, насамперед 
за рахунок нижчого сімейного контролю (4,25, 6,30 і 5,35, р1–2 < 0,05 
та р1–3 < 0,05) і  найвищим  — у  сім’ях дітей із психічним захворю-
ванням.
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Таблиця 1.23
Показники реального сімейного оточення батьків дітей  

із різним типом захворювання (х ± δ)
Показники 

сімейного ото-
чення

Тип захворювання в дитини
р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний

(n = 85)
Психічний

(n = 49)
Генетичний 

(n = 55)
Відносини між 
членами сім’ї 14,43 ± 3,19 15,54 ± 5,02 14,13 ± 4,18 - - -

Згуртованість 6,23 ± 1,07 6,23 ± 2,00 6,17 ± 1,98 - - -
Експресивність 5,70 ± 2,06 6,46 ± 1,76 5,00 ± 1,84 - - -

Конфлікт 2,48 ± 0,89 2,84 ± 0,78 2,47 ± 1,01 - - -
Особистісний ріст 22,29 ± 7,24 22,39 ± 7,15 21,88 ± 7,52 - - -

Незалежність 4,74 ± 0,67 4,15 ± 0,99 3,11 ± 1,02 - 0,05 0,05
Орієнтація на до-

сягнення 4,80 ± 2,12 5,23 ± 1,56 4,41 ± 1,59 - - -

Інтелектуаль-
но-культурна 

орієнтація
4,17 ± 2,32 4,84 ± 1,34 4,76 ± 1,57 - - -

Орієнтація на 
активний відпо-

чинок
4,00 ± 1,88 3,15 ± 1,87 4,29 ± 1,69 - 0,05 -

Морально-етичні 
аспекти 4,59 ± 2,22 5,00 ± 2,13 4,58 ± 1,74 - - -

Управління 
сімейною 
системою

9,11 ± 3,35 11,46 ± 4,10 10,56 ± 3,09 0,05 - 0,05

Організація 4,85 ± 0,67 5,15 ± 0,77 4,94 ± 0,89 - - -
Контроль 4,25 ± 1,44 6,30 ± 1,25 5,35 ± 0,82 0,05 - 0,05

Таким чином, незалежно від діагнозу дітей батьки вказували на 
практично однаковий рівень відносин у своїх сім’ях. До того ж, бать-
ків дітей з неврологічними захворюваннями відрізняв нижчий рівень 
сімейного управління в реальній сім’ї, насамперед за рахунок низько-
го сімейного контролю, а батьків дітей із генетичним типом захворю-
вання — в очікуваній сім’ї. Для останніх не була характерною й неза-
лежність у діях у реальному сімейному оточенні.

У табл.  1.24 подано результати дослідження сімейної згуртова-
ності та адаптованості в групах батьків із різним типом захворювання 
дітей.
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Таблиця 1.24
Показники сімейної згуртованості й адаптованості батьків дітей 

із різним типом захворювання (х ± δ)

Показники
Тип захворювання в дитини

р1–2 р2–3 р1–3Неврологічний
(n = 85)

Психічний
(n = 49)

Генетичний 
(n = 55)

Сімейна 
згуртованість 

реальна
39,50 ± 13,29 32,17 ± 10,59 36,45 ± 12,08 0,05 - -

Сімейна 
згуртованість 

ідеальна
38,74 ± 13,48 35,75 ± 12,32 34,50 ± 11,11 - - -

Сімейна 
адаптованість 

реальна
34,75 ± 11,37 25,67 ± 10,45 32,45 ± 11,92 0,01 0,05 -

Сімейна 
адаптованість 

ідеальна
34,84±11,05 35,25±11,86 28,67±10,39 - 0,05 0,01

Як убачаємо з табл. 1.24, батьки дітей із неврологічним діагнозом 
вірогідно вище оцінювали реальну сімейну згуртованість, ніж батьки 
дітей із психіатричним діагнозом (39,5 і 32,17, р1–2 < 0,05), але не відріз-
нялися від батьків дітей третьої групи. Показники реальної й ідеальної 
сімейної адаптованості у батьків, діти яких мають психіатричний діа-
гноз, були вірогідно нижче, ніж у двох інших групах (34,75, 25,67 і 32,45, 
р1–2 < 0,01, р2–3 < 0,05). У той же час вони прагнули більш високої сімейної 
адаптованості в ідеальному плані, також, як і батьки дітей із невроло-
гічним типом захворювання (34,84, 35,25 і 28,67, р1–3 < 0,01, р2–3 < 0,05).

Детальніший аналіз сімейної згуртованості й  адаптованості за-
свідчив (табл. 1.25), що в усіх групах домінуючим був розділений тип 
згуртованості, який реєструється частіше за інші (55,0, 74,7 і  53,5 %), 
Роз’єднаний тип за частотою домінування практично не відрізнявся від 
розділеного в батьків дітей із генетичним захворюванням (46,5 %) і трап-
лявся у чверті (28,3 %) батьків дітей із неврологічним діагнозом. У групі 
батьків дітей із психіатричним діагнозом цей незбалансований тип сі-
мейної згуртованості не реєстрували зовсім (0 %), що вірогідно відріз-
няло цю групу від двох інших (р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,01). Зціплений незбалан-
сований тип сімейної згуртованості також не був притаманний жодній 
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із досліджуваних сімей. Зв’язаний тип домінував у 16,7 % батьків дітей 
із неврологічним діагнозом та у 25,3 % батьків дітей із психіатричним 
діагнозом, тоді як у третій групі цей тип не траплявся (16,7, 25,3 і 0 %, 
р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,05). Таким чином, найзбалансованішою сімейна згур-
тованість була в сім’ях дітей із психічним захворюванням, а найменш 
збалансованою — у сім’ях дітей із генетичним типом захворювання.

Таблиця 1.25
Типи сімейної згуртованості й адаптації в групах батьків дітей 

із різним типом захворювання (%)

Типи
Тип захворювання в дитини

р1–2 р2–3 р1–3Неврологічне
(n = 85)

Психічне
(n = 49)

Генетичне
(n = 55)

Згуртованість
Роз’єднаний 28,3 0 46,5 0,01 0,01 -
Розділений 55,0 74,7 53,5 - - -
Зв’язаний 16,7 25,3 0 0,05 0,05 -
Зціплений 0 0 0 - - -

Адаптація
Ригідний 0 0 0 - - -

Структурний 8,3 0 26,5 - 0,05 0,05
Гнучкий 20,8 25,3 47,0 - 0,05 0,05

Хаотичний 70,8 74,7 26,5 - 0,05 0,05

Аналіз показників сімейної адаптації засвідчив (табл.  1.25), 
що в  групах батьків дітей із неврологічним і  психічним типом за-
хворювання домінуючим був незбалансований хаотичний тип сі-
мейної адаптації (скоріше дезадаптації), який реєструється у  70,8 % 
батьків першої групи і  у  74,7 % батьків другої групи. Цей тип ві-
рогідно рідше реєстрували як домінуючий у  третій групі (26,5 %, 
р1–3 < 0,05, р2–3 < 0,05). А  збалансований гнучкий тип, навпаки, віро-
гідно більше був характерний для батьків дітей із генетичним за-
хворюванням (20,8 %, 25,3 % і  47,0 %, р1–3 < 0,05, р2–3 < 0,05). Те саме 
можна сказати й  про структурний тип, який вірогідно частіше 
трап лявся в  групі батьків дітей із генетичним типом захворювання  
(8,3, 0, 26,5 %, р1–3 < 0,05, р2–3 < 0,05). Ригідний тип не діагностували 
в жодній із досліджуваній груп (по 0 %). Таким чином, з точки зору сі-
мейної адаптованості, сім’ї дітей із генетичним типом захворювання 
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були найсприятливішими, тоді як найпроблемнішими в  аспекті сі-
мейної адаптованості були сім’ї дітей із психічним захворюванням.

Отже, проведений порівняльний аналіз індивідуально-психо-
логічних особливостей батьків дітей із різним типом захворювання 
дитини довів, що батьків дітей із неврологічним діагнозом відрізняє 
переважне (порівняно з іншими) застосування таких механізмів пси-
хологічного захисту як заперечення, проекції та витіснення, а батьків 
дітей із психіатричним діагнозом — заміщення за мінімальної інтен-
сивності використання реактивних утворень.

За загальної спрямованості в ситуаціях стресу на розв’язання пи-
тання (завдання), батьки дітей із психічним та генетичним захворю-
ванням схильні емоційніше включатися у стресову ситуацію, а батьки 
дітей із неврологічним та генетичним діагнозом — уникати, ухиляти-
ся від розв’язання питання.

Батьки з неврологічним та психічним типом захворювання їх ді-
тей намагаються докладати максимум зусиль на подолання стресової, 
конфліктної ситуації, використовуючи у  своєму арсеналі широкий 
репертуар імпунітивних стратегій поведінки (когнітивні, поведінко-
ві, емоційні), однак ступінь їх непродуктивності є вищим порівняно 
з батьками дітей із генетичним типом захворювання.

Батьки дітей із психіатричним діагнозом мають вираженіші 
симптоми соматизації та депресії, а в батьків дітей із неврологічною 
патологією рівень депресії є найменшим.

Батьки дітей із психіатричним діагнозом вважають себе менш 
упевненими в собі, менш бадьорими і терплячими. Група батьків ді-
тей із генетичним захворюванням практично не відрізняється від ін-
ших за особливостями самооцінки особистісних якостей.

За загальної високої оцінки своїх міжособистісних відносин, 
працездатності та можливості незалежних дій усіма досліджуваними, 
батьки дітей із неврологічними захворюваннями нижче оцінюють на-
явність соціальної підтримки, а батьки дітей, що мають психіатрич-
ний діагноз, вважають себе незалежнішими в діях.

Незалежно від діагнозу дітей батьки вказують на практично од-
наковий рівень відносин у своїх сім’ях. До того ж, батьків дітей із не-
врологічними захворюваннями відрізняє нижчий рівень сімейного 
управління в реальній сім’ї, насамперед за рахунок низького сімей-
ного контролю, а батьків дітей із генетичним типом захворювання — 
в  очікуваній сім’ї. Для останніх не є  характерною й  незалежність 
у діях у реальному сімейному оточенні.
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Найзбалансованішою сімейна згуртованість є  в  сім’ях дітей із 
психіатричним захворюванням, а найменш збалансованою — у сім’ях 
дітей із генетичним типом захворювання. З точки зору сімейної адап-
тованості сім’ї дітей із генетичним захворюванням є найбільш спри-
ятливим, тоді як найпроблемнішими в аспекті сімейної адаптованості 
є сім’ї дітей із психіатричним діагнозом.

1.5. Психологічні захисти та захисно-копінгова 
поведінка батьків дітей із порушеннями 
розвитку

Основними процесами, що забезпечують пристосування та запо-
бігають психологічній деструкції в стресових ситуаціях у батьків, які 
виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку, є копінг та 
психологічні захисти [Л. М. Колпакова, 2006].

Концепцію психологічних захистів можна розцінювати як один із 
найважливiших внесків психоаналізу в теоріï особистості та психоло-
гічної адаптації [В. М. Лейбін, 2001]. У подальшому психологічні за-
хисти вивчали представники різних шкіл та напрямків. Незважаючи 
на те, що досі немає єдиного погляду на цей феномен, загалом меха-
нізми психологічного захисту визначають як сукупність несвідомих 
психічних процесів, які забезпечують охорону психіки й особистості 
людини від небезпечних негативних, деструктивних внутрішньопси-
хічних дій та зовнішніх впливів.

Із розвитком дослідження адаптаційних механізмів особистості 
було постульовано наявність не лише пасивно-захисних, а й конструк-
тивно-адаптивних функцій, призначених для підтримання особистос-
ті в тяжких життєвих ситуаціях i щоб із найменшими психологічними 
втратами пристосувати до неї. Таким чином, було визначено механіз-
ми опанування та подолання — як сукупність когнітивних, емоційних 
та поведінкових стратегій особистості, суть яких полягає в досягненнi 
адаптації до стресових ситуацій. Існує різне розуміння феномена копін-
га та копінгових стратегій: від операціонального розв’язання конкрет-
них завдань до загальної здатності психіки долати труднощі [Р. Р. На-
біулліна, 2003;  Л. Д. Дьоміна, І. А. Ральникова, 2000].

Слід зауважити, що на цей час немає єдиного тлумачення по-
нять, що розглядаються, та їх семантичних взаємозв’язків. Деякі 
автори дотримуються думки, що процес подолання спрямовано на 
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зміну ситуації та задоволення значущих потреб, тоді як психологіч-
ні захисти скеровані на пом’якшення психологічного дискомфорту 
[Б.  Д.  Карвасарський, 1990]. Інші вважають, що копінг-поведінку 
індивід може використовувати свідомо, змінювати залежно від си-
туації, а механізми психологічного захисту, навпаки, є несвідомими 
й  у  випадках їх закріплення стають дезадаптивними [Є.  Б.  Варша-
ловская, Г. Л. Ісурина, Є. Б. Кайдановская, М. В. Мелік-Парсаданов, 
Є. Б. Чехлатих, 1994]. Існує також така точка зору, згідно з якою ко-
пінги та психологічні захисти індивідом використовуються одночас-
но та які залежать від рівня психологічної травматичності ситуації: 
спочатку використовуються «Я-процеси» в формі стратегій подолан-
ня, а в екстремальній ситуації, коли вона виходить з-під контролю, 
ego намагається зберегти власну цілісність роботою захисних меха-
нізмів [Л. І. Вассерман, 1998].

Більшість авторів використовують обидва терміни — захисти та 
копінги, — маючи на увазі дві різні психологічні реальності. В цьому 
разі слід відзначити, що в конкретних емпіричних працях дослідники 
копінгової поведінки можуть не включати до аналізу феномен психо-
логічних захистів; аналогічно, ті, хто досліджує психологічні захис-
ти, часто ігнорують наявність копінгових механізмів [Ф. Є. Василюк, 
1984; Д. Є. Родионова, 2007; H. Hartman, 1951].

Однією з  центральних проблем сучасних досліджень в  області, 
в обговорюваній галузі, є вивчення співвідношення захистів та копін-
гів як підстави для аналізу різних видів захисно-копінгової поведін-
ки. Зазначимо, що набуває популярності позиція, з якої ці два типи 
переробки стресових ситуацій розглядають як рівноцінні таксони, 
які слід аналізувати в єдності [Е. Кіршбаум, А. Єремьєва, 2005]. Усе 
частіше питання про співвідношення захистів та копінгів стає пред-
метом спеціальних емпіричних досліджень [Д. Є. Родіонова, 2008].

Визначено основні критерії, які відрізняють копінг-стратегії та 
захисні механізми: свідомий/несвідомий характер і  довільна/мимо-
вільна природа процесів [Р. Cramer, 1998], спрямованість на виправ-
лення/перегляд стану [М. Miceli, С.  Castelfranchi, 2001]. Захисні ме-
ханізми не «перевіряють» реальність, а незалежно від неї змінюють 
стан людини, аби зменшити негативні емоції та тривожну напругу. 
Згідно з цією думкою, емоційно-орієнтовані копінги — неоднорідне 
поняття. З одного боку, вони осягають низку феноменів, пов’язаних 
із редукцією негативних емоцій (до  цього типу належать класичні 
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захисні механізми  — зречення, заглушення, раціоналізація тощо); 
з іншого, копінг-стратегії передбачають прийняття проблеми разом із 
пов’язаними з нею емоціями. Методологічно потрібний підхід запро-
поновано в праці І. Р. Абітова [2007], де визначаються такі параметри 
порівняння, як особливості мети (адаптація–комфортність стану), 
характер пристосування (активне–пасивне), ступінь усвідомлення 
(свідома зміна ситуації–несвідоме реагування на загрозу), можли-
вість корекції (навчання — усвідомлення).

Разом із цим, інші дослідники [A. Thomas, G. Vaillant, 2000] про-
понують власну класифікацію копінг-стратегій, а  саме: стратегії, 
пов’язані з отриманням допомоги і підтримки від інших людей, — по-
шук соціальної підтримки; свідомі когнітивні стратегії, які люди за-
стосовують у  складних ситуаціях, та несвідомі психічні механізми, 
які мають змінювати наше сприйняття внутрішньої або зовнішньої 
реальності заради зменшення стресу. Деякі дослідники заперечують 
тезу про ефективність ситуативнонезалежних копінгів [R. MacCrae, 
P.  Costa, 1986]. Проте можна стверджувати, що до найадаптивні-
ших копінг-стратегій належать такі, що є  безпосередньо спрямова-
ними на розв’язання проблемної ситуації [C. S. Carver, M. F. Scheier, 
J. K. Weintraub, 1989; E. Frydenberg, R. Lewis, 2000] і застосовуються до-
волі часто [R. MacCrae, P. Costa, 1986]. Так чи інакше, абсолютна біль-
шість авторів наголошує на тому, що важливим чинником подолання 
дистресу і поліпшення психологічного благополуччя є застосування 
різних копінг-стратегій [Hardie et al., 2005].

Незважаючи на те, що копінги та захисти мають, як то доведено, 
принципово різну природу, в процесі адаптації до стресової ситуації 
використовують обидва механізми, що забезпечує варіативність та 
ефективність адаптації [Р. Р. Набіулліна, И. В. Тухтарова, 2003; Є. Р. Іс-
аева, 2008; Є. Р. Ісаева, 2009].

Найперспективнішими серед теоретичних концепцій захис-
но-копінгового реагування є концепція, яка розглядає цей феномен 
у  психосемантичнiй площинi як цілісний бiполярний градiєнтний 
конструкт у  структурі особистості, тобто як дiалектичну єднiсть 
несвідомих захисних механізмів та свідомих стратегій опанування 
[Є. Р. Ісаева, 2009].

Аналіз гендерних особливостей захисно-копінгового стилю пока-
зує, що чоловікам та жінкам загалом притаманні як різні джерела стре-
су (подразник, що є стресовим для чоловiка, може бути нейтральним 



85

для жiнки, i навпаки), так і рiзнi стилі опанування. Було розроблено 
деякі моделі, що описують гендерні розбіжності в переживанні стресо-
вої ситуації. Для жінок характерним є не стільки подолання тяжкої си-
туації, скільки пристосування до неї; окрiм того, поведінка жінок бiльш 
орієнтована на пошук соціальної підтримки. Чоловіки є бiльш соціаль-
но-орієнтованими у сенсi конкурентного досягнення успіху, тому чо-
ловічі стратегії основані на незалежних діях, самостiйному подоланнi, 
емоційно-вольовій стійкості [Н.  Є.  Водоп’янова, 2009]. Треба, проте, 
зазначити, що на сучасному етапi практично відсутні дослідження, 
в яких би здiйснювався системний аналіз гендерних особливостей за-
хисно-копінгової поведінки батьків, що виховують дітей з  неповно-
справністю.

Багатьма дослідженнями доведено, що рівень стресу в сім’ях, де 
виховують дитину-інваліда, є значно вищим, ніж у сім’ях із дітьми, 
які розвиваються типово та нормативно. Водночас, дослідники від-
значають, що сам процес переживання стресу батьками може бути 
різним та детермінується конкретними сімейними й особистісними 
ресурсами [О. Романчук, 2008].

Аби протистояти тяжкiй кризовiй ситуаціï, необхідні навички 
копінга — особливих форм поведінки, за допомогою яких людина до-
лає стрес. Залежно від типології стресу, долаюча поведінка теоретич-
но може бути продуктивною або непродуктивною, але на практицi 
обидва визначення є точними лише деякою мiрою. Звичайно, визна-
чення стратегій як продуктивних або непродуктивних має суто си-
туативний характер. Наприклад, фаталізм, сприйняття ситуації як 
неминучоï та нездоланноï, — тобто такоï, якій неможливо запобігти, 
усунути, змінити радикально, на рiвнi чинникiв та наслiдкiв, — у за-
гальному сенсi не є активною, продуктивною стратегією. Проте за об-
ставинами народження та розвитку дитини з особливими потребами 
один із перших кроків, який мають зробити батьки, — це сприйняти 
(фаталiстична акцептацiя) та осмислити ситуацію такою, яка вона є, 
з  тим аби рухатися далі, планувати подальші дії з  урахуванням но-
вих ускладнених умов iснування родини. Навпаки, навiть добрий, 
тепло-iронiчний гумор, вiдомий як своєрiдний та доволi потужний 
засiб продуктивного реагування, переосмислення, подолання якоïсь 
проблеми завдяки підкреслюванню її комiчних аспектiв, у разі тяж-
кого захворювання дитини не може вважатися продуктивною страте-
гією подолання стресу, оскільки така ситуацiя не мiстить абсолютно 
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нiчого смiшного i припускає хiба що брутально-цинiчний або «чор-
ний» гумор [Л. М. Колпакова, 2006; L. Wilker, 1981].

Ми вивчали співвідношення захисних та копінгових елемен-
тів у  cтруктурі захисно-копінгової поведінки батьків та визначен-
ня типів захисно-копінгової поведінки. У дослідженні взяли участь 
189 батьків, які виховують дітей із порушеннями психомоторного 
розвитку, з них 114 жінок та 75 чоловіків. Дослідження проводили 
в кілька етапів.

На першому етапі було проведено порівняльну характеристику 
захисно-копінгових реакцій батьків, ураховуючи їхню стать. На дру-
гому етапі визначали факторну структуру захисно-копінгової пове-
дінки. Фактори виділялися методом головних компонентів із подаль-
шим обертанням за Varimax-критерієм. На третьому етапі проводили 
кластерний аналіз індивідуальних даних за факторними оцінками за 
допомогою методу K-Means.

Як змінні використовували показники поведінки опанування си-
туацією та механізмів психологічних захистів. Під час дослідження 
проводили факторизацію таких змінних:

– механізми психологічного захисту: заперечення, витіснення, 
регресія, компенсація, проекція, заміщення, інтелектуалізація, 
реактивні утворення;

– копінг-стратегії різної спрямованості — на завдання, на емоції, 
на уникнення;

– продуктивні, відносно продуктивні і  непродуктивні стратегії 
імпунітивної поведінки в стресових ситуаціях.

1.5.1. Порівняльна характеристика захисно-копінгових 
реакцій батьків з урахуванням їхньої статі

Аналіз показників захисно-копінгової поведінки в жінок та чо-
ловіків дав змогу визначити достовірні відмінності в рівні виразності 
певних видів психологічних захистів та копінгів. У чоловіків зафік-
совано достовірно вищі ніж у жінок показники таких психологічних 
захистів як витіснення, компенсація та інтелектуалізація. Це означає, 
що в тяжкій життєвій ситуації чоловіки схильні до побудови гіпотез, 
теорій, міркувань, вони намагаються пояснювати невдачі у  своєму 
житті обставинами, що склалися. Жінки були більш схильними за-
стосовувати емоційний копінг в стресових ситуаціях, захист за типом 
регресії та реактивні утворення.
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Отримані результати збігаються з уявленнями про те, що чоло-
вікам та жінкам загалом притаманні різні стилі опанування стресо-
вими ситуаціями. Для жінок характерним є  не стільки подолання 
тяжкої ситуації, скільки пристосування до неї, а  поведінка жінок 
орієнтована на пошук соціальної підтримки. Чоловіки соціально-
орієнтовані на досягнення успіху, їх стратегії базуються на незалеж-
них діях, емоційній стійкості; під час подолання стресової ситуації 
для них більш значущими є  самоефективність та включення в  со-
ціальні взаємозв’язки. Саме тому жінки, в ситуації стресу у зв’язку 
з  народженням та вихованням дитини з  порушеннями розвитку, 
використовували емоційний копінг та пом’якшували тривогу, вда-
ючись до менш зрілих зразків поведінки, які, як їм здавалося, мог-
ли гарантувати захист та безпеку оточення. У  чоловіків процес 
мимовільного усунення в несвідоме тривоги у зв’язку зі стресовою 
ситуацією внаслідок наявності в дитини порушень розвитку поєд-
нувався з використанням досить зрілих, когнітивно складних меха-
нізмів психологічного захисту, які допомогли б забезпечити відчут-
тя суб’єктивного контролю над ситуацією, що склалася.

Для визначення структурної організації захисно-копінгової по-
ведінки чоловіків та жінок було проведено аналіз матриць інтерко-
реляції та структурографічний аналіз показників психологічних за-
хистів та копінгів.

Кореляційний аналіз проводили окремо як для вибірки матерів, 
так і батьків. З метою зрівняння вибірок за кількістю випробовува-
них з материнської вибірки, використовуючи датчик випадкових чи-
сел, було відібрано підвибірку з 75 матерів.

Зауважмо, що в  дослідженнях, у  яких найширше використано 
метод інтеркореляції індивідуальних якостей та подальший аналіз 
їх корелограм, доведено, що його необхідно розглядати як інший — 
структурний спосіб вивчення суб’єктних детермінант тих або інших 
психічних явищ. Він дає змогу виявити й охарактеризувати детер-
мінацію якого-небудь явища не лише в  плані його «аналітичних», 
одиничних зв’язків з окремими індивідуальними якостями, а й його 
комплексну  — структурну зумовленість цілісними підсистемами 
цих якостей.

Аналіз матриць інтеркореляції засвідчив, що в  жінок серед ха-
рактеристик, які мають найбільшу вагу, провідними та визначальни-
ми щодо побудови всієї структури захисно-копінгового стилю були 
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регресія й  емоційний копінг. У  чоловіків такими характеристиками 
були регресія й інтелектуалізація.

Порівняльний аналіз структурограм свідчив про наявність різ-
ного ступеня жорсткості структурної організації захисно-копінгової 
поведінки в чоловіків та жінок. Було зазначено, що кількість значу-
щих кореляцій між усіма 11 показниками в  чоловіків та жінок від-
різнялася: у жінок іх було 13, а в чоловіків 17. Більшу кількість коре-
ляційних зв’язків у групі чоловіків можна було розглядати як ліпшу 
інтегрованість та варіативність, що створювало можливість чолові-
кам задіювати різноманітніші захисно-копінгові механізми для подо-
лання стресової ситуації.

Аналіз матриць інтеркореляції та структурограм, дав змогу вста-
новити, що незважаючи на те, що склад захисно-копінгових меха-
нізмів в  обох групах був повністю ідентичний, їх організація була 
різною в  чоловіків та жінок. Рівень успішності подолання тяжкої 
життєвої ситуації зумовлювався власне структурнимии ефектами, 
а  не лише рівнем розвитку окремих індивідуально-психологічних 
властивостей.

Структурограми матерів та батьків відрізнялися значущими від-
мінностями за загальним рівнем їх організованості. Такий результат 
указує на достатньо важливий механізм подолання тяжкої ситуації: 
зростання успішності подолання має характер не лише кількісних 
змін; навпаки, в основі цього лежить якісне переструктурування су-
купності захисно-копінгових механізмів.

Таким чином, аналіз захисно-копінгового стилю чоловіків та 
жінок свідчить, що незважаючи на те, що склад захисно-копінго-
вих механізмів в обох групах ідентичний, їх структурна організація 
відрізняється. Можливості подолання тяжкої життєвої ситуації зу-
мовлюються структурними ефектами й  механізмами інтеграції за-
хисно-копінгових механізмів, а  не лише рівнем розвитку окремих 
індивідуально-психологічних властивостей. Установлено, що струк-
турограми матерів та батьків значущо відмінні за загальним рівнем 
їх організованості та сполученням провідних чинників, які зумовлю-
ють інтеграцію захисно-копінгових механізмів. Цей результат указує 
на гендерні особливості якісного перегрупування захисно-копінго-
вих механізмів у  чоловіків та жінок, які виховують дітей раннього 
віку з порушеннями розвитку.
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1.5.2. Типи захисно-копінгової поведінки батьків дітей 
раннього віку з порушеннями розвитку

Результати факторного аналізу показників поведінки опануван-
ня та механізмів психологічних захистів під час нашого дослідження 
встановили їх співвідношення в факторній структурі захисно-копін-
гової поведінки батьків, які виховують дітей раннього віку з психомо-
торними порушеннями.

Виділено такі 5 значущих чинників опановуючої поведінки та 
психологічних захистів батьків.

До першого чинника (інформативність 18,21 %) увійшли такі 
змінні: непродуктивні (–0,922) і відносно продуктивні (–0,891) стра-
тегії розв’язання конфліктних ситуацій (зі зворотним знаком) та про-
дуктивні стратегії розв’язання конфліктних ситуацій (0,768), копінг 
за типом «розв’язання завдань» (0,678). Таким чином, у  структурі 
першого чинника було насамперед подано показники копінгу. Вра-
ховуючи, що найвищі навантаження мають змінні, що характери-
зують продуктивність стратегій розв’язання конфліктних ситуацій, 
цей чинник було інтерпретовано як «продуктивність розв’язання 
проблемних ситуацій». Психологічний зміст цього чинника полягає 
в тому, що чим нижче значення оцінок за цим чинником, тим менш 
продуктивно людина розв’язує завдання у конфліктній ситуації.

До другого чинника (інформативність 14,74 %) із позитивними 
навантаженнями увійшли показники двох захисних механізмів — за-
міщення (0,829) і регресії (0,751) та зі зворотним знаком показник ко-
пінга за типом «розв’язання завдань» (–0,549). Заміщення та регресія 
характеризуються тим, що за цих форм захисних реакцій особистість, 
яка перебуває під впливом фрустраційних чинників, відмовляється 
від розв’язання суб’єктивно складних завдань, які відповідають ситу-
ації, може здійснювати несподівані, часом безглузді дії, які зменшують 
внутрішнє напруження. Використання примітивніших поведінкових 
стереотипів значно збіднює потенційно можливий арсенал подолан-
ня конфліктних ситуацій, і хоча ці захисти зменшують емоційне на-
пруження, яке виникає під впливом фрустрації, але вони не полег-
шують або допомагають досягненню мети. Неусвідомлені емоційні 
конфлікти прямо втілюються в діях, які перешкоджають усвідомлен-
ню цих конфліктів. Таким чином, чим більше значення показників за-
міщення і регресія, тим менш адекватним є сприйняття реальності та 
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продуктивним копінг, спрямований на розв’язання завдань. У зв’язку 
з цим чинник було інтерпретовано як «відхід від реальності».

Третій чинник (інформативність 11,96 %) утворили захисні меха-
нізми — реактивні утворення (0,792), проекція (0,710), раціоналіза-
ція (0,676) та компенсація (0,529), які мали позитивні навантаження 
за чинником. Усі дії та почуття, які формуються цими механізмами 
захисту, спрямовані на проблемну ситуацію та визначення різних 
шляхів, які полегшують переживання з приводу цієї ситуації. Потра-
пивши в психотравматичну ситуацію, людина захищає себе від її не-
гативного впливу, знижуючи значущість для себе та інших тих при-
чин, які її викликали. Цей чинник відображає той факт, що захисні 
механізми «локалізуються» навколо ситуації. Саме тому він інтерпре-
тований як «визнання проблемної ситуації».

Четвертий чинник (інформативність 11,24 %) утворили такі пе-
ремінні: копінг, спрямований на емоції (0,512) і копінг, спрямований 
на уникнення (0,835) з позитивним навантаженням та механізм ра-
ціоналізації (–0,449) з негативним навантаженням. Таке сполучення 
механізмів копінга та захисту свідчить про прагнення залишитися 
всередині ситуації, її пасивне сприйняття та «небачення» оточуючо-
го середовища і власних можливостей як ресурсу для прийняття рі-
шення в разі виникнення проблем. Сполучаючись зі стратегією уник-
нення, емоційний копінг не виконує функцію управління емоційним 
стресом, емоційно-орієнтовані стратегії, «консервуючи» внутрішній 
конфлікт у межах ситуації, і це не сприяє зняттю негативних почуттів 
та переробці емоційних переживань. Тому цей чинник назвали «за-
нурення в проблемну ситуацію».

П’ятий чинник (інформативність 9,76 %) утворився на осно-
ві психологічних захистів заперечення (0,824) і витіснення (0,769). 
Захисні механізми цього типу є  несвідомим реагуванням на ситу-
ацію з мінімальним опрацюванням інформації, що надходить, вті-
люється у «відході» від травматичного чинника, передбачає відмову 
сприймати фрустраційну реальність та співвідносити її з  власною 
особистістю. Цей чинник ідентифікований як «ігнорування проб-
лемної ситуації».

Визначено три варіанти групування захисних та копінгових 
елементів: сполучення показників захистів, показників копінгів або 
сполучення показників обох процесів, які забезпечують адаптацію 
в стресових ситуаціях. Кожен відображав особливі форми поведінки 
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батьків у ситуації стресу, пов’язаного з вихованням дитини з пору-
шеннями психомоторного розвитку.

У подальшому було розраховано оцінки з  кожного чинника для 
кожного випробовуваного, яких на наступному етапі обробки інформа-
ції про копінг-захисні механізми в батьків було використано як почат-
кові (базові) для проведення кластерного аналізу за методом K-Means.

Значущість відмінностей факторних оцінок випробовуваних між 
трьома кластерами перевіряли за допомогою параметричного крите-
рію t-Ст’юдента.

Рис. 1.2. Профілі середніх значень

Аналіз факторних оцінок показників захистів та копінгів за-
свідчив, що перший кластер характеризувався низькими негатив-
ними значеннями за першим чинником (–0,79). Це означало, що 
переважали низькі оцінки за непродуктивними (–0,73) та відносно 
продуктивними стратегіями (–0,66), тобто наявні виражені тенденції 
до продуктивного розв’язання питань. Досить високі оцінки за тре-
тім (0,36) та четвертим (0,6) чинниками, які характеризували різно-
манітні варіанти сприйняття проблемної ситуації, свідчили, що як 
копінг-стратегії, так і  захисні механізми «локалізуються» навкруги 
психотравматичної ситуації та спрямовані на полегшення емоцій-
них переживань за рахунок захисту за типом реактивного утворення 
(0,59) та копінгу уникнення (0,29). Таке поєднання створило можли-
вість зменшити емоційне напруження й  емоційний компонент ди-
стресу до того часу, як сприйняття ситуації народження та виховання 
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дитини з  порушеннями змінюватиметься та даватиме змогу долати 
неприйнятну частину амбівалентного ставлення до цієї ситуації. Тоб-
то батьки, у  яких визначено цей тип захисно-копінгової поведінки, 
характеризувалися продуктивністю у розв’язанні складних життєвих 
ситуацій.

У досліджуваних, що потрапили до другого кластера, зниженими 
майже на однаковому рівні виявилися бали за другим, третім, чет-
вертим та п’ятим чинником. Із окремих шкал особливо високими ви-
явилися показники непродуктивних (0,31) та відносно продуктивних 
(0,24) стратегій розв’язання конфліктних ситуацій та низькими  — 
показники продуктивних стратегій розв’язання конфліктних ситуа-
цій (–0,50), витіснення (–0,65), реактивних утворень (–0,50), регресії 
(–0,44) та проекції (–0,35). Низькі значення за всіма показниками 
психологічних захистів у поєднанні з непродуктивними копінг-стра-
тегіями означали, що батьки з цим типом захисно-копінгової пове-
дінки мали дефіцит як продуктивних стратегій опанування, так і ме-
ханізмів психологічних захистів.

Урешті-решт, у  досліджуваних, що увійшли в  третій кластер, 
більш високими, ніж у  середньому у  вибірці, виявилися значення 
першого (0,62), другого (1,05) та п’ятого (0,87) чинників. За окреми-
ми шкалами найвищими в них виявилися значення за такими шка-
лами механізмів психологічного захисту: заміщення (1,10), витіснен-
ня (0,94), регресія (0,85), проекція (0,63) та непродуктивним (0,72) та 
відносно продуктивним (0,73) стратегіям розв’язання конфліктних 
ситуацій. Ми припускаємо, що цей кластер характеризує батьків, 
у яких непродуктивні та відносно продуктивні стратегії розв’язання 
конфліктних ситуацій поєднують із високорозвиненими механізма-
ми психологічного захисту активно-ігноруючого типу.

Порівняння змістовних характеристик виділених типів захисно-
копінгової поведінки засвідчило, що ці типи розрізняє ефективність 
адаптації батьків до стресових ситуацій. З цієї точки зору перший 
тип можна охарактеризувати як продуктивний, оскільки функціо-
нування розвинених копінгових стратегій та психологічних захистів, 
які супроводжуються визнанням ситуації, є умовою ефективної адап-
тації до неї. Другий тип був визначений як дефіцитарний, оскіль-
ки поєднує непродуктивні копінги та слабко розвинені механізми 
психологічних захистів. Третій тип захисно-копінгової поведінки 
характеризується сукупністю психологічних захистів, зумовлених 
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невизнанням ситуації та непродуктивних копінгів, що дає підстави 
визначити його як ігноруючий тип.

Аналіз досліджуваних за визначеними типами засвідчив, що до 
першої групи (продуктивний тип захисно-копінгової поведінки) уві-
йшли 72 досліджуваних батьків 45 дітей, серед них 27 чоловіків та 
45 жінок, із них 18 подружніх пар. За типом захворювання дітей по-
діляли так: неврологічне захворювання — 30 дітей, психіатричне — 
4; генетичне  — 11. За ступенем затримки психічного розвитку діти 
розподілено так: низький ступінь — 20 дітей, середній — 8; високий 
ступінь — 17.

Другу типологічну групу батьків (дефіцитарний тип захисно-ко-
пінової поведінки) утворили 75 батьків, серед яких 28 чоловіків та 
47  жінок. За типом захворювання дітей поділили так: неврологічне 
захворювання — 25 дітей, психіатричне — 13; генетичне — 9. За рів-
нем затримки психічного розвитку діти розподілялися так: низький 
рівень — 0 дітей, середній — 15; високий — 32.

Третю групу склали 42 батьки з  ігноруючим типом захисно-ко-
пінгової поведінки, а саме: 20 чоловіків та 22 жінки. За типом захво-
рювання діти розподілилися таким чином: неврологічне захворюван-
ня — 16 дітей, психіатричне — 3; генетичне — 3. За ступенем затримки 
психічного розвитку дітей поділили так: низький ступінь — 7 дітей, 
середній — 4; високий — 11.

Аналіз даних засвідчив, що за неврологічним та генетичним ти-
пами захворювань дітей поділили практично рівномірно за групами 
батьків із різними стратегіями захисно-копінгової поведінки. Що 
стосується психічного типу захворювання, то таких дітей виявилося 
вірогідно більше в другій групі (27,7 %), де батьки схильні до викорис-
тання непродуктивних стратегій розв’язання проблемних ситуацій 
та реалізують дефіцитарний тип захисно-копінгової поведінки.

Стосовно ступеня затримки розвитку дітей, низький ступінь за-
тримки реєстрували лише в першій та третій групах (44,4 % і 31,8 %), 
тоді як у  другій групі дітей із низьким ступенем затримки не було. 
А високий ступінь затримки, навпаки, вірогідно частіше реєстрували 
в дітей батьків, які увійшли до другої групи, з дефіцитарним типом 
захисно-копінгової поведінки.

Також визначено, що чим вищий ступінь затримки розвитку ди-
тини, тим частіше батьки відчувають дефіцит продуктивних страте-
гій та механізмів психологічних захистів і, навпаки, батьки частіше 
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використовують продуктивні стратегії та зрілі механізми психологічних 
захистів, діти яких мають низький та середній ступінь затримки психіч-
ного розладу. Збільшення віку дитини пов’язане з використанням про-
дуктивніших копінг-стратегій та механізмів психологічного захисту.

Таким чином, установлено співвідношення показників поведінки 
опанування та механізмів психологічних захистів факторній структурі 
захисно-копінгової поведінки батьків, які виховують дітей раннього віку 
з порушеннями розвитку. Визначено три варіанти групування захисних 
та копінгових елементів: сполучення показників захистів, показників 
копінгів або сполучення показників обох процесів, які забезпечують 
адаптацію в стресових ситуаціях. Кожен виділений варіант відображає 
особливі форми поведінки батьків у ситуації стресу, пов’язаного з ви-
хованням дитини з порушеннями психомоторного розвитку.

Отже, виділено три типи захисно-копінгової поведінки батьків, 
які виховують дітей раннього віку з психомоторними порушеннями: 
продуктивний, дефіцитарний та ігноруючий. Кожен із визначених 
типів характеризується певним співвідношенням показників психо-
логічних захистів і механізмів опанування та відображає особливості 
процесу адаптації батьків у ситуації виховання дитини з порушення-
ми психомоторного розвитку.

Дефіцитарний тип захисно-копінгової поведінки, порівняно 
з продуктивним типом, реалізують батьки дітей із високим рівнем за-
тримки психомоторного розвитку та психіатричним діагнозом.

1.5.3. Психологічні особливості батьків із різними типами 
захисно-копінгової поведінки

Для визначення певних психологічних параметрів особистості 
батьків, які виховують дітей раннього віку з  порушеннями розвитку, 
залежно від типу їх захисно-копінгової поведінки вивчено показники 
загального здоров’я, якості життя, самооцінки, стану психічного напру-
ження, сімейної згуртованості й адаптованості та сімейного оточення.

За результатами дослідження стану загального здоров’я було вста-
новлено, що в усіх досліджуваних групах найвищі середні бали зареє-
стровано за шкалами «соціальні дисфункції» та «соматичні симптоми».

До того ж, ступінь вираженості цих симптомів був вірогідно ви-
щим у  групі батьків із дефіцитарним типом захисно-копінгової по-
ведінки. Аналогічну картину спостерігали й щодо шкали «тривога», 
середні показники за якою є вірогідно вищими також у групі батьків 
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із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки. Незважаючи 
на те, що показники за шкалою «депресія» є найнижчими в усіх до-
сліджуваних групах, вираженість депресивних симптомів є значущо 
вищою також у другій групі.

Тобто батьки, що ввійшли до групи з  непродуктивними страте-
гіями розв’язання складних життєвих ситуацій (дефіцитарний тип), 
характеризуються більшою тривожністю, скаргами на соматичні проб-
леми, перевтому, зниження активності, рішучості, задоволення у по-
всякденних справах та їх результатах, депресивним настроєм. Усе це 
відбивається на загальному показнику здоров’я, який є вірогідно ви-
щим у групі батьків із дефіцитарним типом захисно-копінгової пове-
дінки, а отже, стан їх психосоматичного здоров’я є вірогідно гіршим.

Можна припустити, що використання цими батьками непродук-
тивних стратегій розв’язання важких життєвих ситуацій (стрес викли-
каний суттєвими відхиленнями в психомоторному розвитку дитини) 
спричиняє й порушення в їх особистому психосоматичному здоров’ї.

У всіх досліджуваних групах найвищий середній показник заре-
єстровано за шкалою «міжособистісні відносини». Показники праце-
здатності є також досить високими, до того ж, вірогідно вищими в пер-
шій та третій групах порівняно з другою. Незалежність у діях вірогідно 
характерніша для батьків із продуктивним типом захисно-копінгової 
поведінки, а емоційне благополуччя вірогідно відрізняє батьків третьої 
групи (ігноруючий тип) від другої (дефіцитарний тип). Слід зазначи-
ти, що в групі батьків із дефіцитарним типом захисно-копінгової по-
ведінки показник емоційного благополуччя є  найменшим порівняно 
з іншими показниками в цій досліджуваній групі. Для батьків усіх груп 
найпроблемнішим виявилося матеріальне становище, за яким серед-
ні бали були найнижчими. За іншими шкалами, що відбивають якість 
життя досліджуваних, вірогідних відмінностей не виявлено.

Також установлено, що батьки з дефіцитарним типом захисно-ко-
пінгової поведінки виявляють знижену працездатність та недостатнє 
емоційне благополуччя порівняно з батьками з іншими типами страте-
гій розв’язання складних життєвих ситуацій. Незалежність у діях від-
різняє батьків із продуктивним типом захисно-копінгової поведінки.

Дані свідчать, що батьки всіх типологічних груп оцінюють себе 
переважно як лагідних та оптимістичних людей. І якщо самооцінка 
оптимізму є  однаковою в  усіх досліджуваних групах, то самооцін-
ка якості «ласкавий» суттєво відрізняється в бік вірогідно меншого 
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ступеня її вираженості в третій групі. Батьки з дефіцитарним типом 
захисно-копінгової поведінки вірогідно нижче оцінюють й такі свої 
якості як «досвідчений» та «терплячий». А самооцінка батьків першої 
групи, які схильні використовувати продуктивні стратегії захисно-
копінгової поведінки, характеризується більш високими показника-
ми за якостями «спокійний» та «бадьорий».

Також самооцінка особистісних якостей батьків з ігноруючим ти-
пом захисно-копінгової поведінки є найбільш низькою, а самооцінка 
батьків з продуктивним типом захисно-копінгової поведінки — най-
більш високою.

Показник вегетативного коефіцієнта в усіх досліджуваних групах 
вище одиниці, що свідчить про перевагу в  них ерготропного тонусу, 
активацію симпатичної нервової системи. Водночас, середнє значення 
цього коефіцієнта є вірогідно нижчим у першій групі порівняно з двома 
іншими, що відбиває досить високу готовність до енергозатрат батьків 
із дефіцитарним та ігноруючим типами захисно-копінгової поведінки. 
У цьому разі, досліджувані другої групи відрізняються вірогідно гіршою 
працездатністю. Тобто, якщо батьки третьої групи в разі готовності до 
енергозатрат мають достатні ресурси працездатності, то батьки другої 
групи характеризуються значно меншою працездатністю.

Результати дослідження сімейної згуртованості та адаптованос-
ті в групах батьків із різними типами захисно-копінгової поведінки 
свідчать, що й реальна сімейна згуртованість, і реальна сімейна адап-
тованість є вірогідно нижчою в групі батьків із дефіцитарним типом 
захисно-копінгової поведінки. Середні бали за цими показниками 
склали: за сімейною згуртованістю; за сімейною адаптованістю. Що 
стосується «ідеальних» показників, то найвищими вони є  в  третій 
групі батьків  — з  ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки, 
що вірогідно відрізняє їх від батьків першої групи.

Якщо виходити з того, що в другій групі переважають діти з ви-
соким ступенем затримки психічного розвитку, а батьки належать до 
дефіцитарного типу захисно-копінгової поведінки, то очевидно, що 
ці чинники негативно позначаються на їх реальній сімейній адапто-
ваності. Можна припустити, що батьки другої групи не вірять і  не 
сподіваються на одужання дитини й це позначається на стані їх сі-
мейної адаптованості.

Результати дослідження показників сімейного оточення бать-
ків із різними типами захисно-копінгової поведінки свідчать, що 
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досліджувані групи батьків суттєво відрізняються одна від одної за 
показниками сімейного оточення реальної, очікуваної та ідеальної 
сім’ї. Особливо ці відмінності характерні для очікуваної сім’ї, всі 
показники сімейного оточення якої (і  відносини між членами сім’ї, 
і особистісний ріст, і управління) є вірогідно нижчими в групі батьків 
із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки. Слід зазначи-
ти, що оцінка сімейних відносин також є вірогідно нижчою в батьків 
цієї групи і стосовно реальної сім’ї, і стосовно ідеальної сім’ї, до того 
ж, в обох випадках найвищі бали сімейним відносинам ставлять бать-
ки з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки. Тобто члени сі-
мей з  ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки найбільшою 
мірою піклуються один про одного, допомагають один одному, ви-
ражають почуття належності до сім’ї, відкрито діють і висловлюють 
свої почуття, в тому числі гнів та агресію, а для сімей із дефіцитарним 
типом ці особливості є найменш характерними.

Щодо показника особистісного росту, то вірогідні відмінності 
між досліджуваними групами зареєстровано лише для очікуваної 
сім’ї. Зокрема, батьки з продуктивним типом захисно-копінгової по-
ведінки очікують вірогідно більші можливості для самоствердження, 
незалежності та самостійності в  обміркуванні проблем та ухвален-
ні рішень, для активності членів сім’ї в соціальній, інтелектуальній, 
культурній сферах діяльності, активного відпочинку, поваги до етич-
них і моральних цінностей.

А показник управління реальною сімейною системою є вірогід-
но нижчим у  третій групі батьків з  ігноруючим типом захисно-ко-
пінгової поведінки. У реальному сімейному житті ці батьки не дуже 
приділяють увагу порядку й організованості в плані структуризації 
сімейної активності, фінансового планування, ясності і визначеності 
сімейних правил і обов’язків, а також контролю членами сім’ї один 
одного. Водночас, вони очікують та вважають за ідеал більш високий 
рівень організації, контролю та управління сімейним оточенням.

Таким чином, прогноз (очікування) сімейних відносин, особистіс-
ного росту та управління сімейною системою є найменш сприятливим 
у сім’ях батьків із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки, 
які також низько оцінюють реальні й ідеальні сімейні відносини.

Таким чином, можна дійти таких висновків за результатами по-
рівняння індивідуально-психологічних властивостей батьків із різ-
ними типами захисно-копінгової поведінки.
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Батьки з дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки ха-
рактеризуються більшою тривожністю, скаргами на соматичні проб-
леми, перевтому, зниження активності, задоволення в повсякденних 
справах та їх результатів, депресивним настроєм, що негативно відби-
вається на загальному стані їх психосоматичного здоров’я. Самооцін-
ка особистісних якостей батьків з ігноруючим типом захисно-копін-
гової поведінки є найнижчою, а самооцінка батьків із продуктивним 
типом захисно-копінгової поведінки  — найвищою. Батьки з  дефі-
цитарним типом захисно-копінгової поведінки виявляють зниже-
ну працездатність та недостатнє емоційне благополуччя порівняно 
з батьками з іншими типами стратегій розв’язання складних життє-
вих ситуацій. Незалежність у діях відрізняє батьків із продуктивним 
типом захисно-копінгової поведінки.

Виявлено високу готовність до енергозатрат батьків із дефіцитар-
ним та ігноруючим типами захисно-копінгової поведінки в разі зниже-
ної працездатності батьків, що характеризуються використанням не-
продуктивних (дефіцитарних) стратегій захисно-копінгової поведінки.

Прогноз (очікування) сімейних відносин, особистісного росту 
й  управління сімейною системою є  найменш сприятливим у  сім’ях 
батьків із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки, які та-
кож низько оцінюють реальні й ідеальні сімейні відносини.

Низька сімейна згуртованість і  адаптованість суттєво відрізняє 
батьків із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки порівня-
но з іншими типами. Ідеальна модель сімейних відносин є найсприят-
ливішою у батьків з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки.

1.5.4. Індивідуально-психологічні особливості чоловіків та 
жінок із різними типами захисно-копінгової поведінки

Із метою виявлення індивідуально-психологічних особливостей 
чоловіків та жінок із різними типами захисно-копінгової поведінки 
проводено порівняльний аналіз показників стану психічної напруги, 
загального здоров’я, якості життя, самооцінки, сімейної згуртованос-
ті й адаптованості, сімейного оточення в цих групах.

Середні значення показників загального здоров’я у чоловіків та 
жінок першої типологічної групи (продуктивний тип) та їх порів-
няння свідчить, що жінки характеризуються вірогідно більш висо-
кими показниками практично за всіма шкалами, а  саме: соматиза-
ції, тривоги, депресії та загального показника здоров’я. Пояснити ці 
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розбіжності, на нашу думку, можна тим, що на жінок (матерів) покла-
дено основні клопоти щодо життєзабезпечення і виховання дитини, 
вони гостріше реагують на стресову ситуацію, викликану суттєвими 
відхиленнями в розвитку дитини, що власне й відбивається в пору-
шеннях їх особистого психосоматичного здоров’я.

Порівняльний аналіз показників якості життя в  групі чоловіків 
та жінок першої типологічної групи засвідчив, що незалежно від статі 
батьки з продуктивним типом захисно-копінгової поведінки найвище 
оцінили свої міжособистісні відносини, працездатність, особистісну ре-
алізацію, а чоловіки — ще й емоційне благополуччя. Найнижчу оцінку 
отримали такі складові якості життя як соціальна підтримка і матері-
альний стан. Вірогідних відмінностей за гендерною ознакою між до-
сліджуваними групами не виявлено. Тобто свою якість життя батьки 
з  продуктивним типом захисно-копінгової поведінки незалежно від 
статі оцінюють досить високо, про що свідчить і високий загальний бал.

Чоловіки вважають себе більш емоційно благополучними, пра-
цездатними, більш схильними до побудови міжособистісних відно-
син та власної самореалізації, ніж жінки. Отримані дані за показни-
ками якості життя певним чином узгоджуються із даними загального 
здоров’я. Як уже відзначалося, в чоловіків ці показники зафіксовані 
на більш високому рівні, ніж у жінок.

Результати дослідження за допомогою тесту Люшера свідчать про 
те, що психічний стан чоловіків та жінок першої типологічної групи 
не відрізняється один від одного. Як чоловіки, так і жінки характери-
зуються переважанням тонусу симпатичної нервової системи та до-
статньо високою працездатністю.

Звертає увагу й  те, що чоловіки першої типологічної групи ма-
ють вірогідно вищі показники самооцінки майже за половиною шкал, 
що були включені в дослідження. Так, зокрема, вони вважають себе 
вірогідно впевненішими в  собі, спокійнішими, вимогливішими, та 
оптимістичними за жінок. У цілому, жінки оцінюють свої особистісні 
якості нижче за чоловіків, майже за всіма шкалами.

Жінки з  продуктивним типом захисно-копінгової поведінки на 
статистично значущому рівні нижче оцінюють реальну сімейну згур-
тованість та реальну сімейну адаптованість. Тобто жінки відзначають 
менший емоційний зв’язок між членами їх сім’ї, наявність меж у спіл-
куванні з  іншими людьми поза сім’єю, проявляють менше терпіння 
щодо друзів інших членів сім’ї, насамперед чоловіків. Середні бали 
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за ідеальними показниками також є нижчими в жінок, хоча й без ві-
рогідних відмінностей. Але слід зазначити, що в цій групі батьків не 
виявлено вірогідних відмінностей між реальною та ідеальною сімей-
ною згуртованістю й адаптованістю (в межах підгрупи за статтю), що 
може свідчити про задоволеність як чоловіками, так і жінками наяв-
ного сімейною системою.

Аналіз результатів дослідження сімейного оточення чоловіків 
та жінок з продуктивним типом захисно-копінгової поведінки свід-
чить, що ці групи статистично вірогідно відрізняються одна від одної 
лише за одним показником сімейного оточення — управління (щодо 
реальної сім’ї). Тобто чоловіки вище за жінок, оцінюють значущість 
для сім’ї порядку й організованості в плані структуризації сімейної 
активності, фінансового планування, ясності і визначеності сімейних 
правил і  обов’язків, усталеності сімейних правил і  процедур, кон-
тролю членами сім’ї один одного.

Як свідчать результати порівняльного аналізу, чоловіки та жінки 
другої типологічної групи мають суттєві відмінності в показниках за-
гального здоров’я (табл. 1.26).

Таблиця 1.26
Показники загального здоров’я чоловіків і жінок  

із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники загального здоров’я Чоловіки  
(n = 28)

Жінки  
(n = 47) р

Соматизація 4,20 ± 1,86 5,80 ± 2,81 0,01
Тривога 3,40 ± 1,91 5,70 ± 1,81 0,01
Соціальні дисфункції 5,00 ± 1,95 7,00 ± 2,21 0,01
Депресія 3,20 ± 1,12 3,65 ± 1,19 -
Загальний показник здоров’я 15,80 ± 4,57 21,15 ± 7,48 0,01

Зокрема, в жінок порівняно із чоловіками (як і в першій типоло-
гічній групі) реєструються вірогідно вищі середні значення за такими 
шкалами як соматизація (4,2 і 5,8, p < 0,01), тривога (3,4 і 5,7, p < 0,01), 
соціальні дисфункції (5,0 і 7,0, p < 0,01) та загальний показник здоров’я 
(14,8 і  21,15, p < 0,01). Тобто стрес, викликаний народженням і  вихо-
ванням дитини з вадами в психомоторному розвитку та використання 
непродуктивних стратегій копінго-захисної поведінки, проявляється 
в порушеннях психосоматичного стану в жінок більше, ніж у чоловіків.
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Проведений аналіз виявив, що чоловіки з дефіцитарним типом 
захисно-копінгової поведінки вірогідно вище оцінюють якість сво-
го життя лише за такими показниками як працездатність (7,80 і 6,68, 
p < 0,05) і незалежність дій (7,63 і 6,47, р < 0,05) (табл. 1.27). Ці показ-
ники в групі чоловіків мають найвищі середні значення разом з та-
кими складовими якості їх життя як міжособистісні відносини (7,6) 
і  фізичне благополуччя (7,0). За іншими показниками якості життя 
значущих відмінностей між групами не виявлено, хоча практично всі 
вони є дещо вищими в групі чоловіків. Результати в жінок другої гру-
пи вказують на досить високу якість у їх житті міжособистісних від-
носин (7,74) та емоційної підтримки (7,32).

Таблиця 1.27
Показники якості життя чоловіків і жінок  

із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники якості життя Чоловіки
(n = 28)

Жінки
(n = 47) р

Фізичне благополуччя 7,00 ± 1,87 6,58 ± 1,81 -
Емоційне благополуччя 6,40 ± 1,37 5,74 ± 2,21 -
Незалежність дій 7,63 ± 2,05 6,47 ± 2,14 0,05
Працездатність 7,80 ± 2,08 6,68 ± 2,27 0,05
Міжособистісні відносини 7,60 ± 2,34 7,74 ± 1,89 -
Емоційна підтримка 6,60 ± 2,19 7,32 ± 2,17 -
Соціальна підтримка 5,80 ± 2,16 5,63 ± 2,52 -
Особистісна реалізація 6,20 ± 2,22 6,00 ± 2,65 -
Матеріальний стан 6,17 ± 1,92 5,32 ± 2,33 -
Сприйняття життя 6,60 ± 2,32 6,37 ± 1,95 -

Щодо самооцінки, то жінки з  дефіцитарним типом захисно-ко-
пінгової поведінки вірогідно відрізняються від чоловіків цієї групи 
за більшістю показників (табл. 1.28). Зокрема, жінки вважають себе 
вірогідно більш упевненими в  собі (6,70 і  5,42, p < 0,05, відповідно), 
досвідченими (6,20 і 5,40, p < 0,05), знаючими (6,75 і 5,41, p < 0,05) та 
оптимістичними (6,70 і  5,81, p < 0,05). Чоловіки, в  свою чергу, від-
значають більше таку якість особистості як «бадьорість» (6,40 і 5,47, 
p < 0,05). Тобто загалом самооцінка жінок із дефіцитарним типом за-
хисно-копінгової поведінки є вищою за самооцінку чоловіків з ана-
логічним типом.
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Таблиця 1.28
Показники самооцінки  чоловіків і жінок  

із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ) 
Показники самооцінки Чоловіки (n = 28) Жінки (n = 47) р

Знаючий 5,41 ± 1,34 6,75 ± 0,91 0,05
Досвідчений 5,40 ± 1,51 6,20 ± 1,28 0,05
Упевнений 5,42 ± 1,67 6,70 ± 1,69 0,05
Ласкавий 6,80 ± 1,30 7,20 ± 2,34 -
Спокійний 5,81 ± 2,17 5,24 ± 1,88 -
Бадьорий 6,47 ± 1,18 5,40 ± 1,22 0,05
Вимогливий 6,21 ± 1,65 6,90 ± 1,33
Терплячий 5,43 ± 1,67 5,94 ± 2,10 -
Оптимістичний 5,81 ± 1,38 6,70 ± 2,01 0,05

Чоловіки та жінки другої типологічної групи дещо по-різному 
оцінюють стан сімейної згуртованості й  адаптованості (табл.  1.29). 
Зокрема, жінки вірогідно вище оцінюють стан реальної сімейної 
адаптованості (23,45 і 29,5, p < 0,01), хоча й чоловіки, й жінки реальну 
сімейну адаптованість вважають значно гіршою, ніж вона має бути 
в ідеалі (23,45 і 31,65, p < 0,01 — чоловіки та й і 33,75, p < 0,05 — жін-
ки). Щодо сімейної згуртованості, то вона значущо не відрізняється 
в оцінках чоловіків і жінок із дефіцитарним типом захисно-копінго-
вої поведінки, як і не відрізняються реальна та ідеальна згуртованість 
в  уявленнях чоловіків. А  жінки цієї типологічної групи в  ідеалі сі-
мейну згуртованість оцінюють вірогідно вище (34,75 і 38,78, p < 0,05). 
Загалом, отримані дані свідчать про низьку задоволеність реальною 
сімейною адаптованістю жінок і, особливо, чоловіків із дефіцитарним 
типом захисно-копінгової поведінки. У цьому разі, уявлення й очіку-
вання щодо ідеальної сімейної згуртованості є вищими в жінок.

Результати дослідження сімейного оточення чоловіків і жінок із де-
фіцитарним типом захисно-копінгової поведінки наведено в табл. 1.30.

Вибірки чоловіків і жінок, які утворили другу типологічну групу, 
статистично відрізняються одна від одної лише за одним показником 
сімейного оточення — управління (стосовно реальної сім’ї). У чолові-
ків цей показник є вірогідно вищим, ніж у жінок (12,20 і 9,50, p < 0,05). 
Це означає, що чоловіки з дефіцитарним типом захисно-копінгової по-
ведінки вище за жінок, оцінюють наявність у  їх сім’ях порядку й ор-
ганізованості в плані структуризації сімейної активності, фінансового 
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планування, ясності та визначеності сімейних правил і  обов’язків, 
усталеності сімейних правил і процедур, контролю членами сім’ї один 
одного. За іншими показниками сімейного оточення гендерних відмін-
ностей серед батьків другої типологічної групи не виявлено.

Таблиця 1.29
Показники сімейної згуртованості та адаптованості чоловіків  
і жінок із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки 

(х ± δ)

Показники сімейної 
згуртованості

Чоловіки
(n = 28)

Жінки
(n = 47) р

Сімейна згуртованість реальна 35,37 ± 7,19 34,75 ± 6,43 -
Сімейна згуртованість ідеальна 36,52 ± 7,92 38,78 ± 2,91 0,05
Сімейна адаптованість реальна 23,45 ± 8,56 29,50 ± 7,05 0,01
Сімейна адаптованість ідеальна 31,65 ± 8,84 33,75 ± 6,09 -

Таблиця 1.30
Показники сімейного оточення чоловіків і жінок  

із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)
Показники сімейного оточення Чоловіки (n = 28) Жінки (n = 47) р

Реальна сім’я
Відносини між членами сім’ї 14,80 ± 3,10 13,80 ± 3,90 -
Особистісний ріст 21,40 ± 3,78 21,65 ± 7,13 -
Управління 12,20 ± 3,07 9,50 ± 4,44 0,05

Очікувана сім’я
Відносини між членами сім’ї 12,80 ± 2,19 13,67 ± 5,24 -
Особистісний ріст 26,60 ± 5,19 25,95 ± 5,12 -
Управління 12,80 ± 2,19 11,05 ± 4,89 -

Ідеальна сім’я
Відносини між членами сім’ї 15,80 ± 1,92 14,38 ± 3,68 -
Особистісний ріст 30,20 ± 9,01 28,62 ± 7,97 -
Управління 14,80 ± 2,17 13,24 ± 3,96 -

Психологічний аналіз гендерних особливостей батьків з  ігнору-
ючим типом захисно-копінгової поведінки наведено в табл. 1.31–1.36. 
Зокрема, показники балансу вегетативної нервової системи та праце-
здатності цих досліджуваних за тестом Люшера подано в табл. 1.31.



104

Таблиця 1.31
Показники тесту Люшера чоловіків і жінок  

з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники тесту Люшера Чоловіки
(n = 20)

Жінки
(n = 22) р

Баланс вегетативної системи 3,55 ± 1,49 5,36 ± 2,84 0,01
Працездатність 19,40 ± 6,15 18,73 ± 5,60 -

Як видно із даних, поданих у табл. 1.31, у третій типологічній гру-
пі картина показників тесту Люшера схожа на таку в перших двох гру-
пах — у жінок відмічається вірогідно вище, порівняно з чоловіками 
показник балансу вегетативної нервової системи (3,55 і 5,36, p < 0,01) 
на тлі достатньої працездатності, що свідчить про переважання сим-
патичної нервової системи.

Що стосується показників загального здоров’я в  чоловіків та 
жінок третьої типологічної групи, поданих в табл. 1.32, то між ними 
не виявлено достовірних відмінностей за жодним досліджуваним 
показником. Найвищі середні бали зареєстровано в  обох групах 
щодо соматичних скарг (7,33 і 7,55) та соціальних дисфункцій (7,33 
і 6,64), а найменші — щодо ознак депресії (3,86 і 4,18). Відповідно, 
й показник загального здоров’я є практично однаковим у групах жі-
нок і  чоловіків з  ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки 
(20,33 і 20,82).

Таблиця 1.32
Показники загального здоров’я чоловіків і жінок з ігноруючим 

типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники загального 
здоров’я

Чоловіки
(n = 20)

Жінки
(n = 22) р

Соматизація 7,33 ± 2,31 7,55 ± 2,41 -
Тривога 4,67 ± 1,55 4,45 ± 1,44 -

Соціальні дисфункції 7,33 ± 0,58 6,64 ± 2,12 -
Депресія 3,86 ± 1,34 4,18 ± 1,43 -

Загальний показник 20,33 ± 5,8 20,82 ± 6,68 -

У табл.  1.33 наведено дані щодо оцінок чоловіками та жінками 
третьої типологічної групи якості свого життя.
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Таблиця 1.33
Показники якості життя чоловіків і жінок  

з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)
Показники якості життя Чоловіки (n = 20) Жінки (n = 22) р

Фізичне благополуччя 7,33 ± 2,52 5,90 ± 2,23 -
Емоційне благополуччя 6,67 ± 3,06 5,50 ± 2,01 -
Незалежність дій 7,00 ± 2,65 6,50 ± 1,51 -
Працездатність 7,67 ± 2,08 7,70 ± 1,49 -
Міжособистісні відносини 7,67 ± 2,12 8,00 ± 1,70 -
Емоційна підтримка 5,33 ± 1,53 7,00 ± 1,05 0,05
Соціальна підтримка 4,67 ± 1,06 6,40 ± 1,31 0,05
Особистісна реалізація 6,33 ± 1,53 6,40 ± 2,01 -
Матеріальний стан 5,00 ± 1,62 5,50 ± 2,32 -
Сприйняття життя 6,00 ± 1,98 6,70 ± 2,16 -

Результати свідчать, що найвище і  чоловіки, і  жінки оцінюють 
свою працездатність (7,67 і  7,70) та міжособистісні відносини (7,67 
і 8,0), а найнижче — матеріальне становище (5,0 і 5,5). На достатньо 
низькому рівні чоловіки оцінили наявність у них емоційної (5,33) та 
соціальної (4,67) підтримки, що вірогідно відрізняє їх від жінок, які 
за цими параметрами якості свого життя поставили більш високі 
бали (7,0, p < 0,05 і 6,4, p < 0,05, відповідно). Це відбиває факт наявнос-
ті в жінок людей, яким вони довіряють, які готові надати допомогу, 
емпатично вислухати, підтримати, а також наявність доступу до фі-
нансових, інформаційних та інших ресурсів. Водночас, своє емоційне 
благополуччя жінки оцінюють дещо нижче, ніж чоловіки з ігнорую-
чим типом захисно-копінгової поведінки (6,67 і 5,5). Те саме стосуєть-
ся їх фізичного благополуччя (7,33 і 5,9).

Аналіз показників самооцінки досліджуваних третьої типологіч-
ної групи засвідчив, що і жінки, і чоловіки найвище оцінили такі свої 
якості: оптимістичність (7,66 і 6,79) і вимогливість (6,33 і 6,44). Однак 
найбільший бал жінки з ігноруючим типом захисно-копінгової пове-
дінки поставили собі за якістю «лагідність» (7,58), що вірогідно вище 
за оцінки цієї якості чоловіками (4,33, p < 0,01). Дуже низько чоловіки 
оцінюють й такі свої якості як «спокійний» (4,66) та «бадьорий» (4,66), 
що також вірогідно відрізняє їх від жінок, які вважають себе більш 
спокійними (5,82, p < 0,05) і більш бадьорими (5,90, p < 0,05). Імовірно, 
наявність емоційної та соціальної підтримки (табл. 1.34) дає змогу їм 
відчувати себе таким чином.
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Таблиця 1.34
Показники самооцінки чоловіків і жінок з ігноруючим типом 

захисно-копінгової поведінки (х ± δ)
Показники самооцінки Чоловіки (n = 20) Жінки (n = 22) р

Знаючий 6,27 ± 1,52 6,02 ± 1,56 -
Досвідчений 5,26 ± 1,85 5,11 ± 1,59 -
Упевнений 6,00 ± 2,60 5,70 ± 2,62 -
Лагідний 4,33 ± 1,52 7,58 ± 2,34 0,01
Спокійний 4,66 ± 1,51 5,82 ± 2,15 0,05
Бадьорий 4,66 ± 1,44 5,90 ± 1,72 0,05
Вимогливий 6,33 ± 2,08 6,44 ± 1,83 -
Терплячий 5,33 ± 2,51 6,17 ± 2,10 -
Оптимістичний 7,66 ± 2,08 6,79 ± 2,00 -

Аналіз параметрів сімейної взаємодії чоловіків і  жінок третьої 
типологічної групи свідчить (табл. 1.35), що чоловіки вірогідно вище 
оцінюють як реальну (38,68 і  31,89, p < 0,05), так і  ідеальну (40,36 
і  34,78, p < 0,05) сімейну адаптованість, що відбиває, на їхню думку, 
вищий ступінь емоційного зв’язку між членами їх сім’ї, в тому чис-
лі  — очікуваній, ідеальній. Відмінностей між реальною та ідеаль-
ною сімейною згуртованістю в цій типологічній групі за гендерною 
ознакою не виявлено. Практично не відрізняються як оцінки чолові-
ків, так і оцінки жінок реальної та ідеальної сімейної згуртованості, 
а в чоловіків — і адаптованості (38,68 та 40,36). Тобто вони загалом 
задоволені наявною сімейною системою, її гнучкістю, готовністю до 
змін під впливом стресорів, причому чоловіки задоволені сильніше. 
А жінки, як уже зазначено, менше за чоловіків задоволені емоційною 
близькістю в сім’ї, ступенем емпатичності, емоційної підтримки.

Таблиця 1.35
Показники сімейної згуртованості й адаптованості чоловіків  

і жінок з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)
Показники сімейної 

згуртованості Чоловіки (n = 20) Жінки (n = 22) р

Сімейна згуртованість реальна 38,25 ± 12,62 36,56 ± 3,56 -
Сімейна згуртованість ідеальна 40,65 ± 13,19 37,75 ± 3,62 -
Сімейна адаптованість реальна 38,68 ± 11,14 31,89 ± 7,04 0,05
Сімейна адаптованість ідеальна 40,36 ± 10,56 34,78 ± 5,93 0,05
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У табл. 1.36 подано дані щодо сімейного оточення батьків з ігно-
руючим типом захисно-копінгової поведінки.

Вибірки чоловіків та жінок, які утворили третю типологічну гру-
пу, статистично відрізняються одна від одної за трьома показниками 
сімейного оточення: показником відносин та управління в реальній 
сім’ї, та показником особистісного росту в очікуваній сім’ї. Зокрема, 
чоловіки вірогідно вище оцінюють організованість, порядок, кон-
троль у їх реальних сім’ях (11,98 і 9,73, p < 0,05) й очікують для себе 
вірогідно більші можливості для особистісного росту, незалежності, 
особистих досягнень (32,15 і 27,64, p < 0,05), а жінки більше задоволе-
ні відносинами між членами їх реальної сім’ї, згуртованістю, експре-
сивністю, можливістю відкрито висловлювати почуття в  сімейному 
оточенні (13,33 і 15,82, p < 0,05).

Таблиця 1.36
Показники сімейного оточення чоловіків і жінок  

з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники сімейного 
оточення Чоловіки (n = 20) Жінки (n = 22) р

Реальна сім’я
Відносини між членами сім’ї 13,33 ± 3,04 15,82 ± 2,29 0,05

Особистісний ріст 20,33 ± 5,53 22,55 ± 4,87 -
Управління 11,98 ± 3,11 9,73 ± 2,87 0,05

Очікувана сім’я
Відносини між членами сім’ї 15,67 ± 3,57 15,73 ± 2,37 -

Особистісний ріст 32,15 ± 6,44 27,64 ± 5,48 0,05
Управління 14,33 ± 3,52 12,82 ± 3,63 -

Ідеальна сім’я
Відносини між членами сім’ї 16,00 ± 5,13 16,82 ± 5,04 -

Особистісний ріст 32,33 ± 4,11 29,91 ± 5,91 -
Управління 14,67 ± 3,93 13,09 ± 3,15 -

Подальший аналіз психологічних особливостей батьків із різни-
ми типами захисно-копінгової поведінки проводили окремо для чо-
ловіків трьох типологічних груп і окремо для жінок.

Результати дослідження особливостей загального здоров’я чоло-
віків наведено в табл. 1.37.
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Таблиця 1.37
Показники загального здоров’я чоловіків із різними типами 

захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники 
загального 

здоров’я

Типи стратегій
р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний

(n = 27)
Дефіцитарний

(n = 28)
ігноруючий

(n = 20)
Соматизація 4,00 ± 1,68 4,20 ± 1,86 7,33 ± 2,31 - 0,01 0,01

Тривога 3,67 ± 1,46 3,40 ± 1,91 4,67 ± 1,55 - - -
Соціальні 

дисфункції 6,83 ± 2,04 5,00 ± 1,95 7,33 ± 0,58 0,05 0,05 -

Депресія 1,96 ± 0,81 3,20 ± 1,12 3,86 ± 1,34 0,05 - 0,05
Загальний 
показник 15,17 ± 5,57 15,80 ± 4,57 20,33 ± 5,8 - 0,05 0,05

Рівень соматизації є вірогідно вищим у групі чоловіків з ігнору-
ючим типом захисно-копінгової поведінки. На це вказує вірогідно 
більший середній бал за цією шкалою в такій групі (4,00, 4,20 і 7,33, 
р1–3 < 0,01 і р2–3 < 0,01), що відбиває наявність у цих чоловіків певних со-
матичних негараздів (біль у різних частинах тіла, відчуття перевтоми, 
стиснення, остуди тощо). Показник за шкалою «соціальні дисфунк-
ції» також є вірогідно вищим у третій групі чоловіків (7,33, р2–3 < 0,05), 
що відрізняє її від другої групи, де цей показник є найнижчим (5,00). 
У свою чергу, соціальні дисфункції є вираженіші й у чоловіків із про-
дуктивним типом захисно-копінгової поведінки (6,83) порівняно 
з досліджуваними другої групи (5,00, р1–2 < 0,05). Тобто чоловіки з де-
фіцитарним типом захисно-копінгової поведінки найменшою мірою 
відчувають себе продуктивними у справах, рішучими, самостійними, 
здатними отримувати задоволення в  повсякденній діяльності. Це 
сполучається з досить високими показниками їх депресії (3,20), що, 
як і в третій групі (3,86), відбиває наявність думок про свою нікчем-
ність, безнадійність, відстороненість, втрату сенсу життя. Цього не 
можна сказати про чоловіків першої групи, з продуктивним типом за-
хисно-копінгової поведінки, де показник депресії є вірогідно нижчим 
(1,96, р1–3 < 0,05 та р1–2 < 0,05). Щодо тривоги, то її прояви практично 
не відрізняються в досліджуваних групах. Загалом, показник здоров’я 
чоловіків з  ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки є віро-
гідно вищим порівняно з іншими двома групами (15,17, 15,80, 20,33, 
р2–3 < 0,05 та р1–3 < 0,05), насамперед за рахунок соматизації, депресії та 
соціальних дисфункцій досліджуваних третьої групи.
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Порівняльний аналіз якості життя досліджуваних чоловічої статі 
з різними типами захисно-копінгової поведінки наведено в табл. 1.38.

Таблиця 1.38
Показники якості життя чоловіків із різними типами  

захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники
Типи стратегій

р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний
(n = 27)

Дефіцитарний
(n = 28)

ігноруючий
(n = 20)

Фізичне бла-
гополуччя 7,00 ± 1,67 7,00 ± 1,87 7,33 ± 2,52 - - -

Емоційне 
благополуччя 7,67 ± 2,07 6,40 ± 1,37 6,67 ± 3,06 0,05 - -

Незалежність 
дій 7,33 ± 1,86 7,63 ± 2,05 7,00 ± 2,65 - - -

Працездат-
ність 8,11 ± 1,63 7,80 ± 2,08 7,67 ± 2,08 - - -

Міжособис-
тісні відно-

сини
8,50 ± 1,05 7,60 ± 2,34 7,67 ± 2,12 - - -

Емоційна під-
тримка 7,00 ± 2,19 6,60 ± 2,19 5,33 ± 1,53 - 0,05 0,05

Службова 
підтримка 6,33 ± 2,16 5,80 ± 2,16 4,67 ± 1,06 - 0,05 0,01

Особистісна 
реалізація 7,50 ± 1,22 6,20 ± 2,22 6,33 ± 1,53 0,05 - 0,05

Матеріаль-
ний стан 6,17 ± 1,72 6,17 ± 1,92 5,00 ± 1,62 - 0,05 0,05

Сприйняття 
життя 6,83 ± 2,32 6,60 ± 2,32 6,00 ± 1,98 - - -

Слід зазначити, що за більшістю складових якості життя статис-
тично значущих відмінностей між досліджуваними групами не ви-
явлено. Однак чоловіки з  продуктивним типом захисно-копінгової 
поведінки вказують на вірогідно більшу особистісну реалізацію (7,50, 
6,20, 6,33, р1–2 < 0,05 та р1–3 < 0,05) та емоційне благополуччя (7,67, 6,40, 
6,67, р1–2 < 0,05), чого немає в  інших двох групах. А  чоловіки з  ігно-
руючим типом відмічають вельми малу емоційну підтримку (7,00, 
6,60, 5,33, р2–3 < 0,05 та р1–3 < 0,05), службову підтримку (6,33, 5,80, 4,67, 
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р2–3 < 0,05 та р1–3 < 0,01) та низьке матеріальне становище (6,17, 6,17, 
5,00, р2–3 < 0,05 та р1–3 < 0,05).

Щодо самооцінки особистісних якостей (табл. 1.39), то за всіма 
ними зареєстровано статистично значущі відмінності між групами, 
причому в бік вірогідно більшої оцінки себе чоловіками з продуктив-
ним типом захисно-копінгової поведінки.

Таблиця 1.39
Показники самооцінки чоловіків  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники 
самооцінки

Типи стратегій
р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний

(n = 27)
Дефіцитарний

(n = 28)
ігноруючий

(n = 20)
Знаючий 6,33 ± 1,03 5,41 ± 1,34 6,27 ± 1,52 0,05 - 0,05

Досвідчений 6,33 ± 1,10 5,40 ± 1,51 5,26 ± 1,85 - - 0,05
Упевнений 7,66 ± 1,81 5,42 ± 1,67 6,00 ± 2,60 0,05 - 0,05
Лагідний 8,67 ± 1,46 6,80 ± 1,30 4,33 ± 1,52 0,01 0,01 0,01

Спокійний 8,16 ± 2,31 5,81 ± 2,17 4,66 ± 1,51 0,01 0,05 0,01
Бадьорий 7,33 ± 1,21 6,47 ± 1,18 4,66 ± 1,44 - 0,05 0,01

Вимогливий 7,66 ± 1,50 6,21 ± 1,65 6,33 ± 2,08 0,05 - 0,05
Терплячий 8,00 ± 1,41 5,43 ± 1,67 5,33 ± 2,51 0,01 - 0,05

Оптимістич-
ний 9,50 ± 2,04 5,81 ± 1,38 7,66 ± 2,08 0,01 0,05 0,05

Причому, якщо порівняно з другою групою немає відмінностей 
лише за якостями «досвідчений» та «бадьорий» (за  всіма іншими 
якостями показники вище в  першій групі), то порівняно з  третьою 
групою самооцінка досліджуваних першої групи є вірогідно вищою 
абсолютно за всіма якостями. Друга та третя групи меншою мірою 
відрізняються одна від одної (за  чотирма якостями з  дев’яти). Так, 
чоловіки з  дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки вва-
жають себе більш ласкавими (6,80 і 4,33, р2–3 < 0,01), спокійними (5,81 
і 4,66, р2–3 < 0,05), бадьорими (6,47 і 4,66, р2–3 < 0,05), а чоловіки з ігнору-
ючим типом — більш оптимістичними (5,81 і 7,66, р2–3 < 0,05). У цьо-
му разі найбільший оптимізм висловлюють чоловіки першої групи, 
де середній бал є найвищим як серед досліджуваних груп, так і в ме-
жах першої групи (9,50). Щодо найбільш високих оцінок, то в  пер-
шій групі це були якості «оптимістичний» (9,50), «ласкавий» (8,67) 
і «спокійний» (8,16), в другій — «ласкавий» (6,80), «бадьорий» (6,40) 
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і «вимогливий» (6,21), а в третій — «оптимістичний» (7,66), «вимогли-
вий» (6,33) і «знаючий» (6,27).

Результати дослідження чоловіків із різними типами захисно-ко-
пінгової поведінки за методикою Люшера наведено в табл. 1.40.

Таблиця 1.40
Показники тесту Люшера чоловіків  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники
Типи стратегій

р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний
(n = 27)

Дефіцитарний
(n = 28)

ігноруючий
(n = 20)

Баланс вегета-
тивної системи

3,27 ± 1,43 3,88 ± 1,96 3,55 ± 1,49 - - -

Працездатність 18,83 ± 5,18 19,90 ± 5,14 19,40 ± 6,15 0,05 - -

Можна бачити, що за балансом вегетативної системи досліджувані 
групи не відрізняються. В усіх групах коефіцієнт Шипоша перевищує 
три бали, що відбиває перевагу в чоловіків ерготропного тонусу, акти-
вацію симпатичної нервової системи, готовність до енергозатрат. Щодо 
працездатності, то вона є  вірогідно більшою в  батьків першої групи 
(особливо порівняно з другою групою), про що свідчить більш низький 
середній коефіцієнт за цим параметром (18,83; 19,90 і 19,40; р1–2 < 0,05).

Результати порівняльного аналізу сімейної згуртованості й адап-
тованості чоловіків із різними типами захисно-копінгової поведінки 
подано в табл. 1.41.

Таблиця 1.41
Показники сімейної згуртованості й адаптованості чоловіків  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники
Типи стратегій

р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний
(n = 27)

Дефіцитарний
(n = 28)

ігноруючий
(n = 20)

Сімейна згурто-
ваність реальна 38,50 ± 8,92 35,37 ± 7,19 38,25 ± 12,62 0,05 0,05 -

Сімейна згурто-
ваність ідеальна 39,00 ± 8,19 36,52 ± 7,92 40,65 ± 13,19 0,05 0,05 -

Сімейна адапто-
ваність реальна 35,12 ± 9,56 23,45 ± 8,56 38,68 ± 11,14 0,01 0,01 -

Сімейна адапто-
ваність ідеальна 36,33 ± 9,84 31,65 ± 8,84 40,36 ± 10,56 0,05 0,05 -
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Дані табл. 1.41 свідчать про наявність статистично значущих від-
мінностей за всіма показниками між першою і другою групами, а також 
між другою та третьою (тобто друга група статистично відрізняється від 
інших двох). І якщо сімейна згуртованість реальна в цій групі практич-
но не відрізняється від сімейної згуртованості ідеальної (35,37 і 36,52 ба-
лів), до того ж, є вірогідно меншою, ніж у першій та другій групах дослі-
джуваних чоловіків (р < 0,05 в обох випадках), то сімейна адаптованість 
у реальному сімейному житті оцінюється чоловіками з дефіцитарним 
типом захисно-копінгової поведінки значно нижче за адаптованість 
ідеальну (23,45 і  31,65, р < 0,05). Тобто саме сімейною адаптованістю 
найменшою мірою задоволені чоловіки другої групи, що відрізняє їх 
від інших двох груп, де ця різниця між показниками є значно меншою. 
Загалом, чоловіки з дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки 
меншою мірою, ніж інші досліджувані чоловічої статі задоволені своєю 
сімейною згуртованістю й особливо — адаптованістю.

Що стосується параметрів сімейного оточення (табл. 1.42), то від-
носно реальної сім’ї за жодним із них вірогідних відмінностей між 
досліджуваними групами не виявлено. Очікування чоловіків щодо 
відносин між членами сімей є вірогідно вищими в першій та третій 
групах (15,29, 12,8 і 15,67, р2–3 < 0,05 та р1–2 < 0,05), а відносно особистіс-
ного росту — лише в третій (27,29, 26,6 і 32,15, р2–3 < 0,05 та р1–3 < 0,05). 
Тобто чоловіки з продуктивним та ігноруючим типами захисно-копін-
гової поведінки очікують і сподіваються на більшу згуртованість у їх 
сім’ях (турботу, допомогу, почуття належності), експресивність у ви-
словленні почуттів, можливість відкрито показувати негативні почут-
тя, а чоловіки з  ігноруючим типом — можливості для незалежності, 
самоствердження, активності у праці, відпочинку, орієнтацію на до-
сягнення. До того ж, можливості для особистісного росту оцінюються 
ними як більш високі і в ідеальній сім’ї (29,0, 30,2 і 32.33, р1–3 < 0,05).

Загалом, можна сказати, що саме показник особистісного рос-
ту є  найбільш проблемним для чоловіків усіх досліджуваних груп: 
середні значення за ним у  реальній сім’ї є  вірогідно нижчими, ніж 
в  очікуваній та ідеальній сім’ях. Щодо інших параметрів сімейного 
оточення, то різниця між реальною й очікуваною та реальною й іде-
альною ситуацією є меншою, особливо в першій типологічній групі. 
Тільки чоловіки з  ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки 
сподіваються і  мріють про досконаліші сімейні відносини і  можли-
вості управління сімейною системою.
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Таблиця 1.42
Показники сімейного оточення чоловіків  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники 
сімейного 
оточення

Типи стратегій
р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний

(n = 27)
Дефіцитарний

(n = 28)
ігноруючий

(n = 20)
Реальна сім’я

Відносини між 
членами сім’ї 14,86 ± 2,34 14,80 ± 3,10 13,33 ± 3,04 - - -

Особистісний 
ріст 22,14 ± 4,56 21,40 ± 3,78 20,33 ± 5,53 - - -

Управління 12,29 ± 3,45 12,20 ± 3,07 11,98 ± 3,11 - - -
Очікувана сім’я

Відносини між 
членами сім’ї 15,29 ± 2,63 12,80 ± 2,19 15,67 ± 3,57 0,05 0,05 -

Особистісний 
ріст 27,29 ± 5,71 26,60 ± 5,19 32,15 ± 6,44 - 0,05 0,05

Управління 13,00 ± 2,71 12,80 ± 2,19 14,33 ± 3,52 - - -
Ідеальна сім’я

Відносини між 
членами сім’ї 14,43 ± 4,35 15,80 ± 1,92 16,00 ± 5,13 - - -

Особистісний 
ріст 29,00 ± 5,35 30,20 ± 9,01 32,33 ± 4,11 - - 0,05

Управління 13,57 ± 2,23 14,80 ± 2,17 14,67 ± 3,93 - - -

Наступним завданням нашого дослідження було порівняння ін-
дивідуально-психологічних особливостей жінок із різними типами 
захисно-копінгової поведінки. Показники загального здоров’я жінок 
різних типологічних груп наведено в табл. 1.43.

Аналіз даних свідчить, що коли в першій та другій групах жінок 
найвищий середній показник зареєстровано за шкалою «соціаль-
ні дисфункції» (7,67 і 7,00), то в третій — за шкалою «соматизація» 
(7,55). У цьому разі, рівень соматизації в жінок з ігноруючим типом 
захисно-копінгової поведінки є  вірогідно вищим, ніж в  інших двох 
групах (5,41, 5,80 і  7,55, р1–3 < 0,05 та р2–3 < 0,05). Імовірно, викорис-
тання жінками цієї групи психологічних захистів, які зумовлені не-
визнанням ситуації, та непродуктивних копінгів переводить наявну 
на психологічному рівні проблему на фізіологічний рівень, що про-
являється певними відчуттями болю, стиснення, остуди тощо. Рівень 



114

депресії також є  найвищим у  третій групі жінок, що вірогідно від-
різняє їх від досліджуваних жіночої статі, які використовують про-
дуктивні копінг-стратегії (4,18 і  2,56 відповідно, р1–3 < 0,05) й  у  яких 
депресивний фон є найменшим (2,56), у тому числі порівняно з дру-
гою групою (3,65, р1–2 < 0,05). Щодо тривоги (неспокою, напруження, 
нервозності), то вона є притаманніша жінкам із дефіцитарним типом 
захисно-копінгової поведінки, що вірогідно відрізняє цю групу від 
двох інших (4,85, 5,7 і 4,45, р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,05).

Таблиця 1.43
Показники загального здоров’я жінок  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники 
загального 

здоров’я

Типи стратегій
Р1–2 Р2–3 Р1–3Продуктивний

(n = 27)
Дефіцитарний

(n = 28)
ігноруючий

(n = 20)
Соматизація 5,41 ± 1,98 5,80 ± 2,81 7,55 ± 2,41 - 0,05 0,05

Тривога 4,85 ± 1,38 5,70 ± 1,81 4,45 ± 1,44 0,05 0,05 -
Соціальні 

дисфункції 7,67 ± 2,25 7,00 ± 2,21 6,64 ± 2,12 - - -

Депресія 2,56 ± 0,95 3,65 ± 1,19 4,18 ± 1,43 0,05 - 0,05
Загальний по-

казник 19,64 ± 6,98 21,15 ± 7,48 20,82 ± 6,68 - - -

Таким чином, жінки з ігноруючим типом захисно-копінгової по-
ведінки виявляють більшу соматизацію проблеми й депресивні симп-
томи, жінки з дефіцитарним типом — більшу тривожність, а жінки 
з  продуктивним типом  — певним чином більш виражені соціальні 
дисфункції. І хоча між групами жінок виявлено статистично значущі 
відмінності за цими показниками здоров’я, загальний рівень здоров’я 
є практично однаковим у досліджуваних із тенденцією до більш гар-
ного здоров’я в жінок із продуктивним типом захисно-копінгової по-
ведінки (19,64, 21,15 та 20,82).

Результати дослідження якості життя жінок із різними типами 
захисно-копінгової поведінки наведено в табл. 1.44.

Жінки незалежно від типу захисно-копінгової поведінки вище 
за все оцінюють таку складову якості свого життя як міжособистіс-
ні відносини (8,21, 7,74 та 8,0). Щодо інших складових, то в першій 
групі — це працездатність (7,98) і особистісна реалізація (7,55), у дру-
гій та третій — емоційна підтримка (7,32 та 7,00). У цьому разі жінки 
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з продуктивним типом захисно-копінгової поведінки вірогідно вище, 
ніж досліджувані інших двох груп оцінюють своє емоційне благопо-
луччя (6,93, 5,84 і 5,5, р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05) та особистісну реалізацію 
(7,55, 6,0 і 6,4, р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05), тобто досить суттєві характерис-
тики життя для будь-якої сучасної людини.

Таблиця 1.44
Показники якості життя жінок із різними типами  

захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники
Типи стратегій

р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний
(n = 27)

Дефіцитарний
(n = 28)

ігноруючий
(n = 20)

Фізичне благо-
получчя 6,84 ± 1,68 6,58 ± 1,81 5,90 ± 2,23 - - -

Емоційне благо-
получчя 6,93 ± 1,84 5,84 ± 2,21 5,50 ± 2,01 0,05 - 0,05

Незалежність дій 7,33 ± 1,85 6,47 ± 2,14 6,50 ± 1,51 - - -
Працездатність 7,98 ± 1,61 6,78 ± 2,27 7,70 ± 1,49 0,05 0,05 -
Міжособистісні 

відносини 8,21 ± 1,21 7,74 ± 1,89 8,00 ± 1,70 - - -

Емоційна під-
тримка 7,12 ± 1,99 7,32 ± 2,17 7,00 ± 1,05 - - -

Службова під-
тримка 6,06 ± 2,31 5,63 ± 2,52 6,40 ± 1,31 - - -

Особистісна 
реалізація 7,55 ± 1,90 6,00 ± 2,65 6,40 ± 2,01 0,05 - 0,05

Матеріальний 
стан 5,84 ± 1,96 5,32 ± 2,33 5,50 ± 2,32 - - -

Сприйняття 
життя 6,65 ± 2,16 6,37 ± 1,95 6,70 ± 2,16 - - -

Напевно, використання продуктивних копінг-стратегій та психо-
логічних захистів, які супроводжуються визнанням проблемної ситу-
ації, адекватним її сприйняттям, дає підстави жінкам цієї групи для 
відчуття психоемоційного благополуччя та реалізації себе не лише як 
мати, а й як особистість загалом.

Ще за однією складовою якості життя виявлено вірогідні відмін-
ності — це працездатність, оцінка якої є найнижчою в другій групі жі-
нок із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки (7,98, 6,78 
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і 7,7; р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,05). Тобто поєднання непродуктивних копінгів 
та слабко розвинених механізмів психологічних захистів із високим 
ступенем затримки психічного розвитку дітей цих матерів, певним 
чином виснажує їх, знижує їх працездатність.

Результати дослідження і порівняльного аналізу самооцінки жінок 
із різними типами захисно-копінгової поведінки наведено в табл. 1.45.

Таблиця 1.45
Показники самооцінки  жінок із різними типами  

захисно-копінгової поведінки (х ± δ) 

Показники 
самооцінки

Типи стратегій
р1-2 р2-3 р1-3Продуктивний

(n = 27)
Дефіцитарний

(n = 28)
ігноруючий

(n = 20)
Знаючий 6,41 ± 1,62 6,75 ± 0,91 6,02 ± 1,56 - 0,05 -
Досвідчений 5,94 ± 2,19 6,20 ± 1,28 5,11 ± 1,59 0,05 0,05
Упевнений 6,11 ± 1,90 6,70 ± 1,69 5,70 ± 2,62 - - -
Лагідний 8,20 ± 1,36 7,20 ± 2,34 7,58 ± 2,34 0,05 - -
Спокійний 6,90 ± 1,88 5,24 ± 1,88 5,82 ± 2,15 0,05 - 0,05
Бадьорий 6,75 ± 2,12 5,40 ± 1,22 5,90 ± 1,72 0,05 - -
Вимогливий 6,52 ± 2,44 6,90 ± 1,33 6,44 ± 1,83 - - -
Терплячий 7,55 ± 2,10 5,94 ± 2,10 6,17 ± 2,10 0,05 0,05
Оптимістич-
ний 8,10 ± 1,90 6,70 ± 2,01 6,79 ± 2,00 0,05 0,05

Жінки першої групи, з продуктивним типом захисно-копінгової 
поведінки, оцінюють себе насамперед як лагідних (8,2), оптимістич-
них (8,1) та терплячих (7,55). Жінки з дефіцитарним типом захисно-
копінгової поведінки визначають у себе такі якості як лагідність (7,2), 
упевненість (6,7) та оптимізм (6,7). А  серед досліджуваних третьої 
групи найвищу оцінку отримали такі якості їх особистості як ласка-
вість (7,58), оптимізм (6,79) та вимогливість (6,44). Тобто незалежно 
від типу захисно-копінгової поведінки всі жінки оцінюють себе як 
оптимістичних і  лагідних матерів. У  цьому разі ступінь оптимізму 
(8,1, 6,7 і 6,79, р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05) і ласкавості (8,2, 7,2 і 7,58, р1–2 < 0,05) 
є найвищим у першій групі жінок. Жінки з продуктивним типом за-
хисно-копінгової поведінки відрізняються також більшою бадьоріс-
тю (6,75, 5,4 і 5,9, р1–2 < 0,05), терплячістю (7,55, 5,94 і 6,17, р1–2 < 0,05, 
р1–3 < 0,05) та спокоєм (6,9, 5,24 і  5,82, р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05). А  жінки 
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з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки оцінюють себе як 
найменш знаючих (6,41, 6,75 і 6,02, р2–3 < 0,05) та найменш досвідчених 
(5,94, 6,2 і 5,11, р2–3 < 0,05, р1–3 < 0,05) мам.

Таким чином, самооцінка особистості жінок із продуктивним 
типом захисно-копінгової поведінки є  найвищою за рахунок таких 
якостей як оптимізм, спокій, ласкавість, бадьорість, терплячість.

Показники балансу вегетативної системи та працездатності, які 
підраховано за допомогою тесту Люшера, наведено в табл. 1.46.

Таблиця 1.46
Показники тесту Люшера жінок із різними типами  

захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники
Типи стратегій

р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний
(n = 27)

Дефіцитарний
(n = 28)

ігноруючий
(n = 20)

Баланс вегета-
тивної системи 3,05 ± 1,16 5,10 ± 1,57 5,36 ± 2,84 0,05 - 0,05

Працездатність 18,50 ± 5,82 19,23 ± 5,79 18,73 ± 5,60 - - -

Виявлено, що середній показник балансу вегетативної системи 
(так званий коефіцієнт Шивоша) є вірогідно нижчим у першій гру-
пі жінок (3,05, 5,10 і 5,36, р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05). Тобто жінки з продук-
тивним типом захисно-копінгової поведінки хоча й мають перевагу 
симпатичної нервової системи, але меншою мірою, ніж жінки інших 
досліджуваних груп (вони менш схильні до енергозатрат). Щодо по-
казника працездатності, то він суттєво не відрізняється в жінок із різ-
ними типами захисно-копінгової поведінки (18,5, 19,23 і 18,73).

Порівняльний аналіз показників сімейної згуртованості й адапто-
ваності жінок із різними типами захисно-копінгової поведінки подано 
в  табл.  1.47, звідки вбачаємо, що вірогідних відмінностей між дослі-
джуваними групами за показниками оцінки реальної сім’ї не виявле-
но. І лише оцінка ідеальної сімейної згуртованості є вірогідно нижчою 
в першій групі (35,71, 38,78 і 37,75, р1–2 < 0,05), що наближує її до реальної 
оцінки (35,71 і 34,12). Загалом, оцінка жінками сімейної адаптованості 
і згуртованості не відрізняється від типу захисно-копінгової поведінки.

Щодо показників сімейного оточення, то можна побачити (табл. 1.48) 
відсутність будь-яких статистично значущих відмінностей в  оцінці ре-
альної сім’ї жінками з різними типами захисно-копінгової поведінки.
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Таблиця 1.47
Показники сімейної згуртованості й адаптованості жінок  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники
Типи стратегій

р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний
(n = 27)

Дефіцитарний
(n = 28)

ігноруючий
(n = 20)

Сімейна згурто-
ваність реальна 34,12 ± 8,43 34,75 ± 6,43 36,56 ± 3,56 - - -

Сімейна згурто-
ваність ідеальна 35,71 ± 8,51 38,78 ± 2,91 37,75 ± 3,62 0,05 - -

Сімейна адапто-
ваність реальна 30,50 ± 10,10 29,50 ± 7,05 31,89 ± 7,04 - - -

Сімейна адапто-
ваність ідеальна 32,29 ± 10,68 33,75 ± 6,09 34,78 ± 5,93 - - -

Таблиця 1.48
Показники сімейного оточення жінок  

із різними типами захисно-копінгової поведінки (х ± δ)

Показники 
сімейного 
оточення

Типи стратегій
р1–2 р2–3 р1–3Продуктивний

(n = 27)
Дефіцитарний

(n = 28)
ігноруючий

(n = 20)
Реальна сім’я

Відносини між 
членами сім’ї 14,72 ± 2,27 13,80 ± 3,90 15,82 ± 2,29 - - -

Особистісний ріст 23,39 ± 4,30 21,65 ± 7,13 22,55 ± 4,87 - - -
Управління 9,78 ± 3,62 9,50 ± 4,44 9,73 ± 2,87 - - -

Очікувана сім’я
Відносини між 
членами сім’ї 15,67 ± 1,68 13,67 ± 5,24 15,73 ± 2,37 0,05 0,05 -

Особистісний ріст 30,06 ± 6,03 25,95 ± 5,12 27,64 ± 5,48 0,05 - 0,05
Управління 12,89 ± 2,65 11,05 ± 4,89 12,82 ± 3,63 0,05 0,05 -

Ідеальна сім’я
Відносини між 
членами сім’ї 15,50 ± 1,65 14,38 ± 3,68 16,82 ± 5,04 0,05 0,05 -

Особистісний ріст 30,78 ± 6,05 28,62 ± 7,97 29,91 ± 5,91 - - -
Управління 13,06 ± 2,75 13,24 ± 3,96 13,09 ± 3,15 - - -
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Водночас, відносно очікуваної сім’ї зареєстровано вірогідні від-
мінності за всіма показниками. Зокрема, жінки першої та третьої 
типологічної груп вірогідно вище оцінюють очікувані відносини 
між членами сім’ї (15,67, 13,67 і 15,73, р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,05) та управ-
ління очікуваною сім’єю (12,89, 11,05 і  12,82, р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,05). 
Рівень оцінки особистісного росту є найвищим в очікуваннях жінок 
першої групи (30,06), що вірогідно відрізняє їх від інших двох груп 
(25,95 і 27,64, р1–2 < 0,05, р1–3 < 0,05). А в оцінці відносин між членами 
ідеальної сім’ї найнижчі середні бали зареєстровано в другій групі 
жінок, із дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки (15,5, 
14,38 і 16,82, р1–2 < 0,05, р2–3 < 0,05). Загалом, для жінок незалежно від 
типу поведінки оволодіння стресовою ситуацією найпроблемніши-
ми виявилися сфера особистісного росту й управління сім’єю, роз-
біжності за якими між реальною та очікуваною, реальною та ідеаль-
ною сім’єю є суттєвими.

Таким чином, порівняльний аналіз індивідуально-психологічних 
особливостей чоловіків і жінок із різними типами захисно-копінгової 
поведінки дає змогу стверджувати таке.

Загальний рівень здоров’я є найгіршим у чоловіків із ігноруючим 
типом захисно-копінгової поведінки за рахунок підвищеної сомати-
зації, депресії та соціальної дисфункції. Досить високий рівень депре-
сії є характерним і для чоловіків із дефіцитарним типом, а наявність 
соціальних дисфункцій — для чоловіків із продуктивним типом за-
хисно-копінгової поведінки.

Жінки з ігноруючим типом захисно-копінгової поведінки вияв-
ляють більшу соматизацію проблеми і депресивні симптоми, з дефі-
цитарним типом — більшу тривожність, а жінок із продуктивним 
типом характеризує найнижчий рівень депресії при досить вира-
жених соціальних дисфункціях. У всіх жінок народження та вихо-
вання дитини з вадами в розвитку відбивається на ефективності їх 
діяльності, зниженні рішучості, самостійності, тобто появі соціаль-
них дисфункцій.

У жінок із продуктивним та дефіцитарним типами захисно-копін-
гової поведінки вираженіший, ніж у чоловіків, рівень соматизації і три-
воги, що відбивається на більш низькому рівні їх загального здоров’я. 
Наявність порушень соціального функціонування відрізняє жінок із 
продуктивним типом, а депресії — з дефіцитарним типом захисно-ко-
пінгової поведінки від чоловіків аналогічної типологічної групи.
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Жінки з  дефіцитарним та ігноруючим типами захисно-копін-
гової поведінки відрізняються від чоловіків переважанням тонусу 
симпатичної нервової системи. У цьому разі, жінки з продуктивним 
типом захисно-копінгової поведінки меншою мірою, ніж інші матері, 
схильні до енергозатрат, а чоловіків із продуктивним типом відрізняє 
вищий рівень працездатності, ніж інших батьків чоловічої статі.

Самооцінка особистості жінок і чоловіків із продуктивним типом 
захисно-копінгової поведінки є найвищою порівняно з батьками інших 
типологічних груп за рахунок таких якостей як оптимізм, спокій, лас-
кавість, бадьорість, терплячість. Чоловіки з продуктивним типом за-
хисно-копінгової поведінки вище оцінюють і такі свої якості особис-
тості як вимогливість, упевненість, досвідченість, наявність знань.

Чоловіки з  дефіцитарним типом захисно-копінгової поведінки 
меншою мірою за інших досліджуваних чоловічої статі задоволе-
ні своєю сімейною згуртованістю, й  особливо адаптованістю  — як 
реальною, так і  ідеальною. Оцінка жінками сімейної адаптованості 
і згуртованості практично не відрізняється залежно від типу захисно-
копінгової поведінки.

Жінки з  продуктивним типом захисно-копінгової поведінки 
нижче за чоловіків, оцінюють реальну сімейну згуртованість і адап-
тованість. Низька оцінка реальної й ідеальної сімейної адаптованості 
відрізняє жінок з ігноруючим типом, а реальної адаптованості й іде-
альної згуртованості — чоловіків із дефіцитарним типом захисно-ко-
пінгової поведінки.

Оцінки жінок із різними типами захисно-копінгової поведінки 
щодо реальної сім’ї практично не відрізняються, як і оцінки чоловіків. 
Водночас, чоловіки незалежно від типу оволодіння стресовою ситуа-
цією вище оцінюють управління в реальній сім’ї, а жінки з ігноруючим 
типом — відносини між членами сім’ї. Очікування жінок із дефіцитар-
ним типом захисно-копінгової поведінки щодо функціо нування сімей-
ної системи є найбільш низькими стосовно всіх її показників (відноси-
ни між членами сім’ї, особистісний ріст, управління сім’єю), як і мрії про 
сімейні відносини в ідеалі, а очікування чоловіків — лише про відноси-
ни між членами сім’ї. Чоловіки з ігноруючим типом захисно-копінгової 
поведінки очікують та вважають за ідеал вищий особистісний ріст.

Оцінка якості свого життя батьками з продуктивним типом за-
хисно-копінгової поведінки схожа в  чоловіків і  жінок, тоді як жін-
ки з  дефіцитарним типом значно нижче чоловіків оцінюють свою 
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незалежність дій та працездатність, а чоловіки з ігноруючим типом — 
емоційну та соціальну підтримку.

Жінки й  чоловіки з  продуктивним типом захисно-копінгової 
поведінки відрізняються від інших батьків досить високою оцінкою 
свого емоційного благополуччя й особистісної реалізації. Жінки з де-
фіцитарним типом захисно-копінгової поведінки відзначають у себе 
зниження працездатності, а чоловіки з ігноруючим типом відмічають 
надто малу емоційну та службову підтримку, низьке матеріальне ста-
новище порівняно з чоловіками інших типологічних груп.

1.6. Особливості уявлень про батьківство в сім’ях, 
які виховують дітей із порушеннями розвитку

Феномен батьківства має складну та багаторівневу структуру. Ста-
новлення батьківства починається з моменту народження людини та 
формується протягом усього життя. На його формування мають вплив 
численні культурно-історичні, соціальні, індивідуально-психологічні 
чинники, ранній досвід відносин у батьківській родині, характер вза-
ємодії у власній сім’ї, очікування й уявлення про себе як про батька. 
У  системі уявлень про батьківство в  кожного є  специфічні, властиві 
лише йому складові, зумовлені його індивідуальним досвідом. Разом 
із тим, «в мышлении каждого индивида функционирует общечелове-
ческая система понятий, понятийно-категориальный строй его эпохи, 
обыденные, житейские представления, стереотипы данного социаль-
ного слоя, группы, поскольку личность идентифицируется с  ними» 
[К. А. Абульханова, 2002]. Це стосується й уявлень про батьківство.

У дослідженні взяли участь 189 батьків основної та 240 батьків 
контрольної групи. Вивчення особливостей уявлення про батьків-
ство в родинах, які виховують дітей із порушеннями розвитку, прово-
дили визначенням особливостей структури образів «гарний батько» 
та «поганий батько».

1.6.1. Характеристика образу «гарний батько» та його 
особливості в батьків дітей із порушеннями розвитку

Аналіз змісту поняття «гарний батько» в основній та контрольній 
групах засвідчив, що семантичний образ у двох групах добре опра-
цьований, високо деталізований та емоційно насичений. Ядро семан-
тичного змісту поняття «гарний батько» становили характеристики 
не менше ніж 25 % батьків (табл. 1.49).
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Таблиця 1.49
Семантична структура образу «гарний батько»  

в основній та контрольній групах (%)
Рангове

місце
Основна група (n =189) Контрольна група (n = 240)

Характеристика Частота Характеристика Частота
1 Добрий 86,24* Добрий 69,58*
2 Люблячий 64,02 Уважний 50,41
3 Турботливий 63,49 Розумний 50,41**
4 Уважний 59,25 Люблячий 50,0
5 Терплячий 51,32 Турботливий 50,0
6 Культурний 44,44 Лагідний 33,33
7 Ласкавий 43,91 Веселий 31,25
8 Розуміючий 35,44 Розуміючий 31,25
9 Вимогливий 28,58 Відповідальний 27,5

10 Спокійний 26,98 Справедливий 27,5
11 Оптимістичний 26,98 - -
12 Розумний 25,92** - -
Примітка: * — рφ < 0,01,** — рφ < 0,001

Зазначено певну схожість у  структурі образу гарного батька 
в обох групах. Хоча в центрі семантичної структури в обох групах пе-
ребувала емоційно-особистісна характеристика «добрий», в ОГ вона 
відмічалась вірогідно частіше (86,24 % в ОГ і 69,58 % в КГ, рφ < 0,01). 
У структурі уявлення про гарного батька були наявні характеристи-
ки, які якісно описували ставлення до дитини. В обох групах трапля-
лися описи, які відображали різні компоненти ставлення: уважний 
(59,25 % в ОГ та 50,41 % у КГ), люблячий (64,02 % в ОГ та 50 % у КГ), 
турботливий (63,49 % в  ОГ та 50 % у  КГ), лагідний (44,44 % в  ОГ та 
33,33 % у КГ), розуміючий (35,44 % в ОГ і 31,25 % у КГ).

Аналіз результатів свідчить, що в основній та контрольній групах 
у  структурі образу «хороший батько» було надано характеристику 
«розумний», яка позначає когнітивні здібності батьків. Однак якщо 
в  ОГ за частотою вона перебувала на 12 місці й  її виділяли 25,92 % 
батьків, то в КГ їй належало 3 місце, та 50,41 % (рφ < 0,001) батьків цієї 
групи вважали цю якість важливою для гарного батька. Це може свід-
чити про те, що в ситуації виховання дитини з порушеннями розвит-
ку емоційно-особистісні характеристики стають більш значущими та 
займають вище місце в ієрархії.
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Виявлена схожість у структурі образу гарного батька може свідчи-
ти про достатньо монолітні та схожі уявлення в соціумі про ті емоційні 
якості, патерни поведінки та вимоги до особистості, закріплені у свідо-
мості як якості гарного батька. Висока частота та велика кількість семан-
тичних одиниць, які описують відносини, свідчить про високу значу-
щість відносин із дитиною в системі соціальних уявлень про батьківство.

Аналіз структури образу гарного батька засвідчив, що в  ОГ на 
відміну від КГ було подано такі характеристики ставлення до дитини 
як вимогливість, терплячість, спокійність. Діти з порушеннями в пси-
хомоторному розвитку частіше, ніж діти, що типово розвиваються, 
можуть викликати роздратування та навіть злість. Тому такі якості 
батьків як спокій та терпіння набувають більшої значущості та ви-
ходять на перші позиції. Особливої важливості набуває вимог ливість 
батьків, оскільки дитині із затримкою в розвитку набагато складні-
ше просуватися у  своєму розвитку, тяжче формувати нові навички 
й  уміння. Батьки таких дітей часто говорять про втому та зневіру 
в успіхах, а збереження в цьому разі вимогливості може бути запо-
рукою подальшого розвитку дитини. 44,44 % батьків, які виховують 
дітей із порушеннями розвитку виділяли як важливу частину обра-
зу гарного батька соціально-психологічну характеристику «культур-
ний», яка має виражену соціальну спрямованість. У  ситуації наро-
дження дитини з особливими потребами батьки опиняються не лише 
в  особистісній стресовій ситуації, а  потрапляють під тиск суспіль-
ства. Опанування собою, збереження власної поведінки в соціально 
прийнятних межах набувають особливого значення.

У КГ на відміну від ОГ в семантичну структуру образу входили 
ціннісно-смислові характеристики «відповідальний та справедли-
вий», які відображали загальнолюдські цінності.

Установлено, що в двох групах траплялися близькі за смисловим 
значенням характеристики, які відображали позитивну емоційну 
модальність — оптимістичний в ОГ та веселий у КГ. Характеристи-
ка «веселий», що входила до семантичної структури образу гарного 
батька в  групі, яка виховувала дітей без порушення розвитку, відо-
бражала загальний позитивний психологічний стан. Водночас, харак-
теристику «оптимістичний», яка представлена в батьків ОГ, необхідно 
розглядати в контексті виховання дитини з порушеннями розвитку. 
Як правило, ситуація народження дитини з порушеннями викликає 
тяжкі емоційні переживання, змінює плани батьків щодо сьогодення 
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та майбутнього їх самих та дитини. Виникає необхідність пережити 
та прийняти цю ситуацію, для чого оптимізм, тобто погляд на життя 
з  позитивної точки зору, є  механізмом опанування або психологіч-
ного захисту за типом раціоналізації, що передбачає вбачати сенс та 
знаходити щось позитивне навіть у самих найтяжчих фактах та поді-
ях. Бути гарним батьком у разі порушення розвитку в дитини означає 
мати оптимізм щодо дитини загалом, її сьогодення та майбутнього, 
а також позитивні очікування стосовно власного життя.

Аналіз образу гарного батька в ОГ залежно від статі батьків за-
свідчив наявність відмінностей у чоловіків та жінок, які виховують 
дітей із порушеннями розвитку (табл. 1.50).

Таблиця 1.50
Семантична структура образу «гарний батько»  

у чоловіків та жінок основної групи (%)
Рангове

місце
Чоловіки (n = 75) Жінки (n = 114)

Характеристика Частота Характеристика Частота
1 Добрий 72,0* Добрий 89,47*
2 Турботливий 53,33* Люблячий 70,17*
3 Люблячий 50,67* Турботливий 64,91*
4 Уважний 42,66* Уважний 63,15*
5 Чесний 36,0 Терплячий 58,77*
6 Відповідальний 36,0 Лагідний 51,75
7 Справедливий 36,0 Розуміючий 40,35
8 Розумний 28,0 Спокійний 29,82
9 Терплячий 28,0* Оптимістичний 29,82

10 Вимогливий 28,0 Вимогливий 28,07
11 - - Розумний 25,34
Примітка: * — рφ < 0,01

У центрі семантичного образу як у чоловіків, так і у жінок ОГ зна-
ходились такі характеристики як добрий, турботливий, люблячий, 
уважний. У  групі жінок ці характеристики зустрічались достовірно 
частіше, що можна було розцінити як відображенням природних ха-
рактеристик емоційної спрямованості реагування в жінок.

На відміну від жінок у чоловіків відмічали характеристики «чесний», 
«справедливий», «відповідальний». Чесність та справедливість можна 
розглядати в  двох аспектах. По-перше  — це якості, які проявляються 
стосовно інших людей та є ознакою не лише гарного батька, а й загалом 
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ідеального чоловіка. По-друге — це якості щодо себе, які в контексті ви-
ховання дитини з порушеннями розвитку можуть означати реалістич-
ність. Характеристика «відповідальний» є якістю, яка традиційно вважа-
ється чоловічою, а в разі необхідності виховувати дитину з особливими 
потребами набуває особливого змісту та значення та потребує від чоло-
віка вміння брати відповідальність у важкій життєвій ситуації.

У групі жінок на відміну від чоловіків траплялися такі характерис-
тики як лагідний, розуміючий, спокійний, оптимістичний. Такий вибір 
демонструє, що для жінок поняття «гарний батько» визначають якості, 
які характеризують спілкування з дитиною та ставлення до ситуації.

Порівняльний аналіз, проведений відповідно до класифікації, яка 
допомагає оцінити характеристики з точки зору взаємодії та її спря-
мованості довів, що батьки ОГ, які виховують дітей з  особливими 
потребами, вірогідно частіше використовували характеристики, які 
описували взаємодію, але не мали певної спрямованості (30,14 % в ОГ 
та 29,13 % у КГ, рφ < 0,001). Можна припустити, що батьки ОГ унаслі-
док своєї життєвої ситуації більше спрямовані на збереження енергії 
та певного ресурсу для можливої взаємодії.

Порівняльний аналіз частоти слів, які описують поняття «гарний 
батько», засвідчив різницю у використанні характеристик, що опису-
ють різну спрямованість взаємодії (табл. 1.51).

Таблиця 1.51
Частота використання слів, що описують  

різну спрямованість взаємодії (%)

Вектор взаємодії Основна група (n = 287) Контрольна група (n =230)
«Від себе» 37,97** 23,91**
«До себе» 1,39* 4,78*
«Обмін» 5,22** 15,65**

Немає вектора 30,49*** 23,91***
Примітка: * — рφ < 0,02, ** — рφ < 0,001, *** — рφ < 0,008

Так, в ОГ батьки частіше використовували слова зі спрямованістю 
взаємодії «від себе» (37,97 % в ОГ та 23,91 % у КГ, рφ < 0,001), а батьки КГ — 
слова зі спрямованістю «до себе» (1, 39 % в ОГ та 4,78 5 у КГ рφ < 0,02). 
Така ситуація могла бути пов’язана з тим, що від дитини з типовим роз-
витком батьки очікують яскравішої, емоційно насиченішої віддачі під 
час взаємодії. Коли батьки дітей із порушеннями розвитку передбачають 
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необхідність більшої віддачі саме зі свого боку, вони використовують ха-
рактеристики, які мають вектор спрямованості на дитину.

Можливо, із цим пов’язані значущі розбіжності в частоті викорис-
тання слів, які підпадали під категорію «обмін у процесі взаємодії» (5,22 % 
в ОГ та 15,65 % у КГ, рφ < 0,0001). Обмін передбачає активну участь у про-
цесі взаємодії обох учасників — батьків та дитини. Тому в батьків дітей, 
що типово розвиваються, такий обмін частіше втілювався в характерис-
тиках гарного батька. Водночас, батьки дітей з особливими потребами 
детальніше опрацьовували категорію «зберігаючі характеристики», до 
якої були включені якості, що описують власний ресурс та накопичення 
власної енергії та сил (34,49 % в ОГ та 23,91 % у КГ рφ < 0,008).

У КГ для характеристики гарного батька частіше використову-
вались слова, які не описували взаємодію як таку (15,77 % в  ОГ та 
30,86 % у КГ, рφ < 0,001). Тобто для батьків, діти яких мають порушен-
ня розвитку, поняття «гарний батько» було більшою мірою пов’язано 
з  формуванням відносин із дитиною, значущими були якості, які 
визначають можливість взаємодії з  дитиною з  акцентом на власній 
активності в такій взаємодії. У батьків дітей, що типово розвивають-
ся, яскравіше визначена роль дитини як активного учасника процесу 
взаємодії та індивідуальні особистісні якості дорослого.

1.6.2. Характеристика образу «поганий батько» та його 
особливості в батьків дітей із порушеннями розвитку

Образ «поганого батька» в уявленні обох груп було подано двома 
варіантами описів: характеристиками негативного змісту (наприклад: 
егоїстичний, грубий, злий тощо) та словами-відкиданнями, в  яких 
частку «не» використовували для опису характеристик, протилежних 
позитивним (нетурботливий, ненадійний, неуважний, нечесний). 
В ОГ і КТ різниця в частоті використання характеристик-відкидань 
не набувала значущості, що можна було розцінити як відображення 
типової тенденції будувати негативні образи через протиставлення 
позитивним (27,4 % в ОГ та 21,7 % у КГ).

На підставі визначення слів, що найчастіше використовуються 
під час опису образу поганого батька, було виділено семантичний 
зміст поняття «поганий батько».

Аналіз результатів засвідчив, що, незважаючи на те, що в КГ батьки 
використали значно більше слів, ядерна частина уявлень про поганого 
батька в  ОГ була семантично деталізованіша та насичена категоріями 
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(табл. 1.52). В основній групі ядро уявлень про поганого батька включало 
вісім визначень, а в контрольній лише три. Звертав на себе увагу факт 
співвідношення ядерної та периферійної частини образу поганого бать-
ка. Периферійна частина образу в КГ відзначено більшою кількістю слів 
(168 в ОГ та 371 у КГ), а коефіцієнт співвідношення, який вираховувався 
як результат ділення загальної кількості слів на їхню кількість у ядерній 
частині засвідчив, що в ОГ цей коефіцієнт у понад п’ять разів був ви-
щим (0,045 в ОГ та 0,008 у КГ). Тобто для батьків, які виховують дітей, 
що типово розвиваються, поняття «поганий батько» є різноманітнішим, 
розпорошенішим та включає більший діапазон характеристик.

Таблица 1.52
Семантична структура образу «поганий батько» (%)

Рангове 
місце

Основна группа (n = 189) Контрольна группа (n = 240)
Характеристика Частота Характеристика Частота

1 Неуважний 53,43* Злий 42,50
2 Злий 49,20 Неуважний 30,41*
3 Дратівливий 37,03 Безвідповідальний 25,00
4 Жорстокий 34,39 - -
5 Егоїстичний 32,80 - -
6 Байдужий 30,15 - -
7 Грубий 28,57 - -
8 Нерозумний 25,92 - -
Примітка: * — рφ < 0,01

Щодо ядерної частини образу поганого батька, в обох групах серед 
ключових було виділено таку якість як «неуважний», що відображала 
характер ставлення до дитини, та емоційно-особистісна характеристи-
ка «злий». Неуважність як негативну характеристику вірогідно частіше 
називали батьки ОГ (53,42 % в ОГ проти 30, 41 % у ГК). Образ поганого 
батька в ОГ порівняно з КГ насичений емоційними характеристиками, 
такими як «дратівливий», «жорстокий», «грубий». В основній групі були 
також характеристики «егоїстичний» та «байдужий», які відображали 
низьку значущість дитини в загальній системі цінностей. Поганого бать-
ко визначали як нерозумного. У КГ, на відміну від ОГ, в ядерну частину 
образу поганого батька входила особистісна риса «безвідповідальний».

Більшість характеристик в образі поганого батька були антонімами 
до характеристик гарного батька: добрий–злий, уважний–неуважний, 
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люблячий–байдужий, лагідний–грубий, відповідальний–безвідпові-
дальний, дурний–розумний. Це може свідчити про те, що образ гар-
ного батька є первинним, а образ поганого вибудовується як похідний.

Аналіз гендерних особливостей образу поганого батька дав змогу 
встановити наявність відмінностей у чоловіків та жінок, які вихову-
ють дітей із порушеннями розвитку (табл. 1.53).

Таблица 1.53
Семантична структура образу «поганий батько»  

в чоловіків і жінок основної групи (%)

Рангове
місце

Чоловіки (n = 75) Жінки (n = 114)
Характеристика Частота Характеристика Частота

1 Злий 61,33 Неуважний 55,26
2 Неуважний 46,66 Злий 46,49
3 Дратівливий 30,66 Дратівливий 38,59
4 Лінивий 30,66 Жорстокий 36,84
5 Байдужий 30,66 Егоїстичний 36,84
6 - - Грубий 31,57
7 - - Байдужий 29,82
8 - - Нерозумний 28,07
9 - - Песимістичний 26,31

10 - - Який п’є 25,44

Центральна частина образу поганого батька в жінок була розгор-
нутішою та широкою. У чоловіків до неї входило п’ять характерис-
тик, у жінок удвічі більше. У центрі семантичного образу як у чоло-
віків, так і в жінок перебували такі характеристики як «неуважний», 
«злий», «дратівливий» та «байдужий». Вони відображали як індивіду-
альні риси, так і характеризували емоційне реагування та ставлення 
до дитини. Значущих розбіжностей у частоті, з якою ці характеристи-
ки траплялися, не встановлено.

На відміну від жінок чоловіки відмічали лінивість як характерис-
тику поганого батька. Цю якість можна розглядати як особистісну, 
але в ситуації виховання дитини з порушеннями вона набуває і со-
ціального забарвлення. Народження дитини завжди викликає те, що 
чоловік стає на певний час основною людиною в родині, яка заробляє 
кошти та забезпечує матеріальний добробут. Наявність у дитини по-
рушень здоров’я та розвитку потребує її лікування та довготривалої 
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реабілітації, що потребує значних та постійних матеріальних ресур-
сів. Розуміння того, що дитина буде потребувати значної допомоги 
з боку матері в процесі її розвитку, робить чоловіка часто єдиною лю-
диною в родині, на яку покладається відповідальність за заробляння 
коштів та утримання сім’ї. Саме тому для чоловіків лінь є якістю, яка 
негативно характеризує батька.

На відміну від чоловіків жінки в семантику образу поганого бать-
ка включили такі характеристики як жорстокий, егоїстичний, грубий, 
нерозумний, песимістичний, який п’є. Більшість із цих характеристик 
описувала емоційне ставлення до дитини. Наявність у семантичному 
просторі визначення «який п’є» демонструвала типову жіночу оцін-
ку, та, можливо, відображала негативний власний досвід спілкування 
з батьком, який зловживав алкоголем. Звертала на себе увагу наявність 
серед характеристик поганого батька такої якості як песимістичний. 
Вона була протилежною до якості «оптимістичний», яка входила до 
ядерної частини образу гарного батька в жінок основної групи. Тобто 
для жінок важливими для батьків видавалося забарвлення погляду на 
життя з позитивної або негативної точки зору, яке в ситуації з неви-
значеністю щодо сьогодення та майбутнього дитини й родини загалом 
могло характеризувати якість батьківства.

Аналіз, проведений з точки зору принципу взаємодії, засвідчив, 
що в ОГ характеристик, які описують взаємодію, було використано 
значно більше, ніж у КГ (70,1 % в ОГ, 62,6 % в КГ рφ < 0,001).

Аналіз частоти, з якою для опису поганого батька використовува-
ли характеристики різної спрямованості щодо взаємодії, свідчить, що 
значущих розбіжностей між ОГ та КГ виявлено не було (табл. 1.54).

Таблиця 1.54
Частота використання слів,  

що описують різну спрямованість взаємодії (%)

Вектор взаємодії Основна група (n = 176) Контрольна група (n = 374)
«Від себе» 21,02 16,84
«До себе» 7,90 6,68
«Обмін» 11,36 10,16
Немає вектора 30,11 28,87

У КГ для характеристики поганого батька частіше використо-
вували слова, які не описували взаємодію як таку (29,90 % в  ОГ та 
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37,40 % у КГ, рφ < 0,001) тоді, як в ОГ образ «поганого батька» було на-
повнено характеристиками, які описують різноманітні аспекти взає-
модії, що опосередковано може служити ознакою більшої значущості 
та більшої спрямованості батьків цієї групи на взаємодію з дитиною. 
Можливо, у цьому відбивався і той факт, що взаємодія батьків ОГ із 
дітьми через те, що вони мають моторні, когнітивні, емоційні проб-
леми, часто ускладнена, потребуючи від батьків певної концентрації 
саме на цьому та спеціальних зусиль. Уроджені функції самої дити-
ни, спрямовані на розвиток соціальних відносин (пошук погляду, 
посмішка, рух голови назустріч дорослому або до цікавого предмета 
тощо) і на пізнавальну діяльність, також ускладнені або спотворені, 
що обмежує можливості дитини починати та підтримувати взаємо-
дію. Ці складнощі неминучо викликають необхідність для батьків іні-
ціювати й бути активною стороною в процесі взаємодії.

Таким чином, описуючи образ «поганого батька», батьки, що ви-
ховують дітей із порушеннями розвитку, набагато частіше викорис-
товували характеристики взаємодії, на відміну від батьків контроль-
ної групи, у  яких у  структурі образу переважали нейтральні щодо 
взаємодії характеристики.

Отже, результати вивчення структури уявлень про батьківство 
засвідчили, що незалежно від наявності порушень розвитку в дити-
ни, в образах гарного та поганого батька виділяють сталі елементи, 
які відображають емоційно-особистісні, когнітивні властивості бать-
ків та якості, що характеризують відносини з дитиною.

Висока частота та велика кількість семантичних одиниць, які 
описують відносини, свідчить про високу значущість відносин із ди-
тиною в системі соціальних уявлень про батьківство. Водночас, для 
батьків, діти яких мають порушення розвитку, під час формування 
відносин із дитиною більш значущою визначається власна активність 
дорослого в такій взаємодії. У батьків дітей, що типово розвивають-
ся, яскравіше визначено роль дитини як активного учасника процесу 
взаємодії та індивідуальні особистісні якості дорослого.

Порушення розвитку дитини створюють особливу ситуацію 
батьківства, яка потребує певного рівня рефлексії, що відображаєть-
ся в більшій деталізації, емоційній насиченості та змістовних особли-
востях образів гарного та поганого батька в основній групі.

Наявність в основній групі, на відміну від контрольної, у структурі об-
разу гарного батька таких характеристик як «вимогливий», «терплячий»  
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та «спокійний» відображає необхідність будувати взаємодію з дитиною, 
враховуючи наявність у неї порушень розвитку. Так, діти з порушення-
ми в психомоторному розвитку, можуть викликати у дорослих емоційні 
реакції роздратування та навіть злості. Тому такі якості батьків як спо-
кій та терпіння набувають більшої значущості й виходять на перші по-
зиції у  структурі образу гарного батька. Оскільки дитині із затримкою 
в розвит ку набагато складніше просуватися у своєму розвитку, форму-
вати нові навички й вміння, вимогливість батьків разом із терплячістю та 
спокоєм є запорукою подальшого поступового розвитку дитини.

У ситуації народження дитини з особливими потребами батьки 
опиняються не лише в особистісній стресовій ситуації, а потрапля-
ють під тиск суспільних чинників. Опанування собою, збереження 
власної поведінки в соціально прийнятних межах набувають особли-
вого значення, тому соціально-психологічна характеристика «куль-
турний» виділена батьками основної групи як важлива частина об-
разу гарного батька.

У двох групах трапляються близькі за смисловим значенням ха-
рактеристики, які відображають позитивну емоційну модальність  — 
«оптимістичний» у батьків ОГ та «веселий» в КГ. Якщо характеристика 
«веселий» відображає загальний позитивний психологічний стан та 
входить до семантичної структури образу гарного батька в групі, яка 
виховувала дітей без порушення розвитку, визначення «оптимістич-
ний» у  батьків основної групи характеризує контекст виховання ди-
тини з порушеннями розвитку. Ситуація народження дитини з пору-
шеннями призводить до тяжких емоційних переживань, змінює плани 
батьків щодо сьогодення та майбутнього їх самих та дитини. Необхід-
ність пережити та прийняти цю ситуацію потребує формування погля-
ду на життя з позитивної точки зору, передбачає можливість бачити 
сенс та знаходити позитивні аспекти навіть у самих найтяжчих фактах 
та подіях. Бути гарним батьком у разі порушення розвитку в дитини 
означає мати оптимізм щодо дитини загалом, її сьогоденням та май-
бутнім, а також позитивні очікування відносно власного життя.

Ядерна частина уявлень про поганого батька в  основній групі 
семантично деталізованіша, насичена емоційними категоріями, ніж 
в контрольній. Наявність в образі поганого батька великої кількості 
прямих антонімів до характеристик гарного батька та слів із викорис-
танням частки «не» свідчить про те, що образ гарного батька є пер-
винним, а образ поганого вибудовується як похідний.
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Глава 2 
ПСИХОЛОГіЧНИЙ СУПРОВіД СіМЕЙ,  
ЯКі ВИХОВУЮТЬ ДіТЕЙ РАННЬОГО  
ВіКУ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

2.1. Сімейне функціонування в родинах,  
які виховують дітей раннього віку  
з порушеннями розвитку

Відомо, що протягом останніх десятиріч спостерігається певна 
деградація інституту сім’ї серед молоді і  в  суспільстві взагалі. Ця 
тривожна тенденція, особливо в  ситуації швидких та інтенсивних 
економічних, політичних, соціокультурних зрушень призводить до 
того, що така сім’я, яка виховує дитину-інваліда, опиняється в най-
більш несприятливій матеріальній і соціально-психологічній ситу-
ації. Проте серед усіх інших соціальних інститутів саме інституту 
сім’ї відводиться особливе місце в  сучасній системі реабілітації 
 дизабільних дітей.

Родина, що виховує дитину з порушеннями розвитку, не завжди 
може самостiйно знайти або iнтуїтивно «намацати» конструктивнi 
шляхи подолання негативних переживань, емоцiй, стереотипiв, 
установок. Відомо, що саме продуктивний копінг батьків здiйснює 
важливий позитивний вплив як на їх власний психічний статус, так 
і  на процеси розвитку дитини з  порушеннями розвитку. Одним із 
прiоритетних завдань реабiлiтацiйноï роботи з  сім’ями, які вихову-
ють дітей із порушеннями розвитку, є напрацювання та тренiнг нави-
чок продуктивного копінгу в батьків.

Родинний осередок за фiлогенетичною нормою є  головним та 
емоцiйно найнасиченішим життєвим простором людини. Сім’я, яка 
нормально функціонує, задовольняє найважливіші потреби — в без-
пеці та захищеності, прийнятті та схваленні, довiрi та пiдтримцi, 
зростанні й розвитку родини загалом та ïï окремих членів [О. А. Ка-
рабанова, 2010].
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Аналіз різноманітних питань, що виникають у родинах з дитиною-
iнвалiдом, викладено в  працях Т.  Г.  Богданової, Т.  О.  Доброволь-
ської, С. Д. Забрамної, О. І. Захарова, Н. В. Мазурової, І. І. Мамайчук, 
О.  М.  Мастюкової, А.  Г.  Московкiної, В.  В.  Ткачової, М.  М.  Семаго, 
А. С. Співаковської, Н. Б. Шабаліної, Л. Ф. Шестопалової та ін. Авто-
ри висвiтлюють різні аспекти складних процесів взаємодії такоï ди-
тини з  оточенням, сприйняття дизабiльного малюка близькими та 
його розвитку як особистості. В  більшості праць проблематику роз-
глядають у межах психолого-педагогічного підходу, з тих же позицій 
розробляють програми надання батькам необхідних знань i навичок 
дiяльностi, спрямованоï на розвиток та виховання дитини з особливи-
ми потребами. Фактично, увагу більшості авторів сфокусовано на ви-
вченні того, як особливості сімейних відносин впливають на розвиток 
дитини з відхиленнями, і лише в нечислених працях ставлять зворотнє 
питання, тобто робиться спроба розглянути те, як народження дитини 
з відхиленнями в розвитку відбивається на сімейному функціонуванні 
[І. В. Добряков, О. В. Защиринська, 2007; Є. М. Мастюкова, А. Г. Мос-
ковкіна, 2003; Р. Ж. Мухамедрахімов, 2003].

Нині реакцію сім’ї на інвалідність дитини часто розглядають із 
точки зору розуміння сімейної динаміки. Народження дитини з будь-
якими порушеннями здоров’я створює, безумовно, травматичну 
ситуацію для родини. Батьки переживають емоційний, міжособис-
тісний, інформаційний, ескзистенційний, соціальний стрес, що в ба-
гатьох випадках порушує функціонування сім’ї. Вивчення впливів, 
які діють на сім’ю з неповносправною дитиною, висвітлило, що рівень 
стигматизації, склад родини, соціально-демографічні характеристи-
ки батьків, характер та ступінь порушень у дитини є чинниками, які 
зумовлюють якість функціонування сім’ї та рівень її функціональнос-
ті [М. Селігман, Р. Дарлінг, 2007; О. Романчук, 2008].

Тепер проблема вивчення сім’ї та найближчого оточення дити-
ни-інваліда стає все актуальнішою. [О.  Романчук, 2008]. Доведено, 
що незалежно від типу патології у малюка, його батьки мають ті чи 
інші особистісні проблеми: почуття провини внаслідок народження 
неповносправної дитини (особливо якщо підсвідомо підмінюють по-
няття «неповносправність» та «неповноцінність», що спостерігають 
вельми часто), певна соціальна ізоляція. Надмірне занурення в проб-
леми виховання хворої дитини призводить до фрустрації та блокуван-
ня базових потреб батьків. Хронічне, застійне емоційне напруження, 
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захисний характер поведінки (часто в несприятливих формах і варіан-
тах), симптоми невротизації та пригнічення значно редукують рівень 
їх соціально-психологічної адаптованості. Ступінь вираженості пору-
шень здоров’я в дитини чинить прямий суттєвий вплив на інтенсив-
ність переживання батьків та на рівень їх емоційної напруги [І. В. До-
бряков, О. В. Защиринська, 2007; Е. В. Любєзнова, 2006; М. Браткова, 
Т. Бутусова, 2010; Є. М. Мастюкова, А. Г. Московкіна, 2003; О. А. Подо-
плєсова, 2008].

Останнім часом з’явилися праці, які довели, що в  ситуації на-
родження та виховання дитини з  порушеннями розвитку емоцій-
ний стан батьків та дитячо-батьківські відносини зазнають глибоких 
специфічних змін [І. С. Багдасарян, 2000; А. С. Батуев, А. Г. Кощав-
цев, Н. М. Сафронова, 2000; О. Б. Чарова, 1998; Л. М. Шипіцина, 2005; 
Е. Г. Ейдміллер, 1996].

Дослідження емоційного стану батьків, які виховують дітей із 
порушеннями розвитку, засвідчило, що стійким компонентом відда-
лених емоційних переживань є екзистенційна криза, яка формуєть-
ся на тлі неповноти батькiвського почуття, його фрагментованостi 
та незавершеності — адже діти з особливими потребами, підроста-
ючи, для батькiв так і залишаються дітьми i сприймаються саме як 
маленькi дiти, тобто iгнорується ïхнiй нехай і обмежений, але все ж 
таки розвиток.

Афективна напруженість матері, яка виникає в разі народження 
хворої дитини, несприятливо впливає на її взаємовідносини з малю-
ком. У разі нормативного розвитку первинний симбіотичний зв’язок 
дитини й матері поступово змінюється автономією та емансiпацiєю 
сина або доньки, що дорослішає. Навпаки, у процесі виховання ди-
тини з порушеннями розвитку надмірний первинний симбіотичний 
зв’язок не лише не слабшає, не тільки фiксується та консервуєть-
ся, а  в  низці випадків навіть посилюється. Таке «повне розчинення 
у власнiй дитині» може спричинити втрату жінкою індивідуальності, 
перешкоджання її власному особистісному зростанню, збiднювання 
та деформування мотивацiйної сфери, руйнування системи відносин, 
зокрема подружнiх [Р. Ж. Мухамедрахімов, 2003; О. Романчук, 2008].

Отже, народження і виховання дитини з порушеннями розвит-
ку принципово і  якiсно ускладнює функціонування сім’ї і  ставить 
її членів перед необхідністю протистояти хронiчному стресовi. Ще 
раз пiдкреслимо, що така ситуація є дуже сильним і перманентним 
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подразником, жорстким випробуванням сталостi, зрiлостi та 
батькiвськоï вiдповiдальностi. Батьки дитини з  інвалідністю стика-
ються із безліччю різноманiтних труднощів, унаслiдок чого зміню-
ється ïх індивідуально-психологічне функціонування, мотивацiйно-
цiннiсна iєрархiя, погляди на світ, ставлення до «не такоï, як усi», 
дитини, до самих себе, до інших людей і до життя взагалі.

2.2. Роль дитячо-батьківських відносин у розвитку 
дитини на ранніх етапах онтогенезу

Дитячо-батьківські відносини в широкому розумінні визначають 
як особливостi взаємозв’язку і взаємозалежностi між батьками i дити-
ною. Вивчення найтиповіших проблем дитячо-батьківських відносин 
у  сім’ях, які виховують дитину з  вадами розвитку, надані у  багатьох 
працях [Р. Ф. Майрамян, 1976; А. Р. Маллер, 1996, 2000; А. Н. Смирнова, 
1999, 2000; А. С. Співаковська, 2000; Є. О. Смирнов, М. В. Биков, 2000; 
Л. М. Шипіцина, 2002; Т. Г. Богданова, 2004; Є. М. Мастюкова, А. Г. Мос-
ковкіна, 2003, 2004; Є. М. Мастюкова, 2003, 2004]. У процесі розвитку 
від немовлячого до дошкільного віку психiчний свiт дитини, як вiдомо, 
зазнає суттєвих змін. Так, у працях видатних психоаналітиків, таких, 
наприклад, як З. Фройд, А. Адлер, К. Хорнi, М. Кляйн, Д. В. Віннікот; 
Д. Боулбі, Р. А. Шпiц, У. Крейн тощо [З. Фройд, 1989, 2008; Д. В. Віннікот, 
1998; Р. А. Шпіц, 2001; Д. Боулбі, 2004; У. Крейн, 2007], вивчалися питан-
ня становлення психіки людини на найранніших етапах онтогенезу, та, 
зокрема, взаємовідносини, що виникають у системі мати–дитина.

Слiд зазначити, що класичний, ортодоксальний психоаналіз 
був історично першим науковим напрямком, який поставив ди-
тячо-батьківські відносини в  центр розвитку особистості дитини 
[Е. Г. Еріксон, 1996; М. В. Бикова, 1999; К. Хорні, 2006 та ін.]. Серед 
багатьох теорій особливої значущості набула теорія прихильності 
[M. D. S. Ainswort et al., 1978; Д. Боулбі, 2003, 2004], фундаментальним 
поняттям якої є так звана «внутрішня робоча модель», що є нероз-
ривною, взаємодетермiнованою єдністю «себе» та «іншого». Дити-
на сприймає себе через ставлення до неї матері, а  саму матiр  — як 
джерело ставлення до себе. Отже, в  первісному варіанті цієї теорії 
прихильність iнтерпретували як ставлення до себе та найближчого 
дорослого, що дає почуття захищеності й безпеки. У сучасних дослі-
дженнях, які виконують у  руслі теорії прихильності, спостерiгають 
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бiхевiоральну переорієнтацію уваги з проблеми самосвідомості дити-
ни на вивчення переважно її поведінки, яку найчастіше аналiзують 
у термінах соціальної адаптації і компетенції. Власне «прихильність» 
розглядають уже не як ставлення, а як стратегію поведінки з батька-
ми. У своїх працях E. Moss та ін. [1998] вiдокремлюють «надiйний» 
тип прихильностi, відзначаючи ïï позитивний кореляцiйний зв’язок зi 
шкільною адаптацією, взагалi гармонійним розвитком комунікатив-
них функцiй.

Необхiдно зауважити, що результати дослiдження питання 
дитячо-батьківських відносин у  публiкацiях закордонних учених 
[К.  Флейк-Хобсон, Б.  Робінсон, П.  Скін, 1993; Р.  Скіннер, Д.  Клінз, 
1995; Дж. Добсон, 2000] мають переважно рекомендаційний характер 
і обмежуються розробкою спеціальних заходiв щодо реабілітаціï ді-
тей із певними нозологічними формами, тобто здебiльшого вони орі-
єнтовані не на системну, а на прагматичну вузькопрофільну допомогу. 
Проте в західній психології трапляються також досить цiкавi теоре-
тичні моделі, наприклад, праці D. Baumriаnd [1967] та E. S. Schaefer, 
R.  A.  Bell [1969]. Так, D.  Baumrind пропонує класифікацію батьків-
ських стилів поведінки, яка мiстить три основних типи: авторитет-
ний, авторитарний та стиль потурання. E. S. Schaefer та R. A. Bell бу-
дують математико-статистичну двофакторну модель батьківського 
ставлення, в  якій один із чинників відображає емоційне ставлення 
до дитини («прийняття–відторгнення»), а  другий  — стиль поведін-
ки батьків («автономія–контроль»). Конкретна батьківська позиція 
визначається, таким чином, «вкладом» або «потужнiстю» кожно-
го з  чинників та їх динамічним взаємозв’язком. Незважаючи на те, 
що описані теоретичні моделі було запропоновано понад 30 років 
тому, вони й досі є  інформативними, такими, що мають задовiльну 
дiагностичну та пояснювальну здатнiсть i можуть бути корисними 
для змістовного опису батьківського ставлення.

У праці Т. І. Барановської [2002] наголошено провідну роль бать-
ківського ставлення в ранньому розвитку дитини та взаємодії дитини 
з батьками. Цей перший досвід закріплюється і формує певні моде-
лі поведінки з іншими людьми, які передаються з покоління в поко-
ління. У  кожному бiльш-менш компактному й  iсторично сталому 
суспільстві формується певна культура взаємовідносин і  взаємодії 
між батьками і дітьми, виникають соціальні стереотипи, педагогiчнi 
установки і погляди на виховання у сім’ї, і незаперечною є теза, що 
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ступiнь цивілізованостi суспільства значною мiрою визначається від-
ношенням до дитини [Г. И. Брехман, 2001; А. Я. Варга, 2007].

Одними з найрозповсюдженіших методологiчних пiдходiв до до-
слідження дитячо-батьківських відносин залишаються кроскульту-
ральні та гендерні дослідження. Результати праці K. Rubin et al. [1998], 
здобутi в зовсiм різних, із соцiопсихологiчноï точки зору, популяцiях 
(китайській, індійській, канадській) довели, що кожному типу тем-
пераменту дитини відповідає певний «нацiональний» батьківській 
стиль поведінки. У цьому разі спiльною загальною рисою є те, що ма-
тері частiше виявляють авторитетний стиль, а чоловiки — авторитар-
ний чи стиль потурання [A. Russel et al.,1998].

Установлено, що дитячо-батьківські відносини характеризу-
ються значною різноманітністю: батьківськими соцiокультурними 
установками й  відповідними до них типами поведінки; рiзними 
батьківськими позиціями, типами ставлення, варiантами відносин 
«мати–дитина», позитивного або хибного батьківського авторитету; 
рiзним стилем виховання дітей, тими чи iншими рисами несприят-
ливого, психологiчно патогенного або навiть травматичного впливу; 
рiзними психодiагностичними параметрами виховного процесу та 
його продуктивностi; рiзною сімейною роллю дитини та загальним 
стилем спілкування, який пропонують або нав’язують ïй дорослі 
в сім’ї та школі [Л. А. Кірєєва, І. І. Мамайчук, 1986; Н. Г. Корельська, 
2003; Г. В. Кукуруза, А. М. Кравцова, 2010].

Таким чином, термін «батьківське ставлення» за змiстом та обся-
гом є узагальненим, вiн викриває, в широкому розумінні, особливостi 
взаємозв’язку і  взаємозалежностi між батьками й  дитиною та міс-
тить, окрiм зазначеного, суб’єктивно-оціночне, свідомо-селективне 
уявлення про дитину. У свою чергу, таке уявлення визначає особли-
вості батьківського сприйняття, спосіб спілкування з власною дити-
ною, характер засобів та прийомiв впливу на неï. Нині в  структурі 
батьківського ставлення вiдрiзняють емоційний, когнітивний і пове-
дінковий компоненти. Поняття «батьківська позиція» і «батьківська 
установка» розглядають як синонiмiчнi дескриптори батьківського 
ставлення, якi iмплiцитно відрізняються лише за ступенем усвідом-
лення самими батьками. Батьківська позиція пов’язується зі свідо-
мо прийнятими поглядами та намірами, виробленими в процесi на-
копичення iндивiдуального життєвого досвiду; установка  — менш 
усвiдомлювана, контрольована й оформлена [И. А. Логінова, 1998].
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Існують певні не лише соцiально зумовленi, а й внутрiшньосімейні 
стереотипи поведінки батьків стосовно до дитини [С. К. Кудайберге-
нова, 2002]. На підставі багаторічного дослідження М. Дж. Гуральника 
[M. Guralnick, H. Paul, 1997], визначено три групи сімейних стереоти-
пів, які впливають на взаємодію з  дитиною. Перша група стосуєть-
ся якості спілкування у  парі «батько–дитина» (якість транзакцій), 
причому продуктивними є такі відносини, які характеризуються як 
емоційно-теплі, ненав’язливі. Друга група стереотипів формується 
досвідом, який сім’я отримує як із власного «анамнезу», так i з зов-
нішніх джерел. Третя група передбачає існування комплексу сімей-
них традицiй та навичок щодо турботи про безпеку i стан здоров’я 
дитини. На думку автора, три групи стереотипів визначаються всiєю 
сімейною iсторiєю i залежать, зокрема, від індивідуальних характе-
ристик та культурних розбіжностей батькiв, ïхнiх психічних і інтелек-
туальних здібностей, власного дитячого досвіду життя в сім’ї тощо.

У дослідженнях Л.  Беньямін [1974] вiдокремлено певні типи 
спілкування між батьками та дитиною залежно від процесiв інте-
ріоризації у самосвідомості дитини: пряма або опосередкована (через 
поведінку) сугестiя батьками власного образу або самовідношення; 
опосередкована детермінація самовідношення дитини формуванням 
у  неї стандартів виконання тих або інших дій, формуванням рівня 
домагань; контроль дитячоï поведінки, в  якому дитина засвоює на-
прямки і  способи самоконтролю; опосередковане керування фор-
муванням самосвідомістi через утягування дитини в таку поведінку, 
результати якоï можуть вплинути на ïï самооцінку, дещо змінити ïï 
образ власного «я». Найважливішими рисами, що визначають батьки 
в дитини і виступають водночас як об’єкт батькiвського впливу, є во-
льові характеристики, спроможність до самореалізації та цілеспря-
мованість; ступiнь дисциплінованостi, яка проявляється, зокрема, 
у  слухняностi; підкорення дитини батьківському авторитету; інте-
рес до занять, узагалi мотивацiйна сфера; загальнi здiбності (розум, 
пам’ять, кмiтливiсть, швидкiсть формування нових навичок та iн).

Інші автори бiльшу увагу звертають на емоційно-оціночний ком-
понент, зосереджуючись на таких характеристиках, як симпатія–ан-
типатія, повага–зневага, близькість–далекість [А. С.  Співаковська, 
2000]; ступінь контролю за поведінкою дитини [А. Г. Лідерс, 2006]. Та-
кож обговорюється низка додаткових параметрів виховального про-
цесу, а  саме: послідовність; афективна сталість; тривожність; рівень 
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протекції (міра зайнятості батьків вихованням); повнота задоволення 
потреб (матеріально-побутових і духовних); наявнiсть та характер ви-
мог (кількість і якість обов’язків дитини); ступінь заборони; суворість 
санкцій; сталість стилю виховання [І. В. Шаповаленко, 2004]. З. Матей-
чек визначає параметри, які характеризують сімейну систему загалом: 
сталість–змінність, залежність–відокремленість [І. Лангмейер, 1984].

Цікаві дані були отримані Р.  Мухамедрахімовим [2006, 2008], 
який виявив залежність якості взаємодії матері та дитини від інди-
відуальних особливостей матері, зокрема її соціальними, фізичними 
та фізіологічними характеристиками. Автор установив, що сигнали 
і реакції немовляти значною мiрою зумовлюються сенсорно-перцеп-
тивними параметрами матері, стильовими особливостями її поведін-
ки, у тому числі й   рівнем її тривожності. Ці чинники можуть бути 
тривалими, якщо вони пов’язані з індивідуальними рисами батьків, 
і  короткочасними, якщо виникають унаслідок впливу чинників зо-
внішнього середовища.

В окремих дослідженнях визначають реакцію батьків на порушен-
ня розвитку дитини, детермінована як їхнім досвідом і переживання-
ми під час виникнення попередніх життєвих криз, так і домiнуючими 
характеристиками особистості [G. Russell, N. Radin, 1998; Т. А. Стре-
калова, Н. Є. Карпова, 2004]. Не слід iгнорувати й темперамент, стан 
здоров’я й особливості розвитку самої дитини, які значно впливають 
на дитячо-батьківські відносини [Lee & Bates, 1985; Sameroff, 1993; 
M.  K.  Rothbart, S.  A.  Ahadi, D.  E.  Evans, 2000; M.  K.  Rothbart, 2007; 
P. Muris, T. H. Ollendick, 2008; H. Jonson, K. S. Mathieesen, 2008].

За даними Л.  А.  Пастухова (2006), специфіка дитячо-батьків-
ських відносин у  сім’ях, які виховують дитину з  порушеннями ін-
телекту, проявляється у  високому рівні авторитарності батьків 
у вихованні; у батьківськiй установцi на «інфантилізацiю» власних 
дітей, у  емоційному відторгненні дитини, у  сприйнятті дитиною 
свого місця в сім’ї як чужого, у підвищенні рівня тривожності дітей 
із порушеннями пiд час взаємодії з  батьками. Автор пропонує за-
стосовувати певні корекційні засоби, а саме: навчити батьків прийо-
мам безоціночної, демократичної взаємодії з  дитиною; підвищити 
рівень довіри батьків до дитини; сприяти розвитку позитивної са-
мооцінки в батьків і дітей та формувати в малюкiв позитивний об-
раз згуртованоï сім’ї; знизити рівень тривожності дітей у внутріш-
ньосімейних відносинах. У  цьому разі найефективнішим засобом 
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корекції дитячо-батьківських відносин, на думку Л.  А.  Пастухова 
[2008], є арттерапевтичний метод формування моделі оптимальних 
відносин, який визначає вміст, логіку і  структуру психологічного 
впливу на неадекватні відносини в  сім’ях, які виховують дитину 
з дефiцитом інтелектуального розвитку.

Узагальнюючи дію різних чинників, які негативно впливають на 
розвиток дитини, М. Дж. Гуральник [1997] визначає такі групи стре-
сорів: занепокоєність здоров’ям та розвитком дитини; міжособистіс-
ні і сімейні проблеми, соціальна ізоляція сім’ї; порушення звичайно-
го ритму життя сім’ї внаслідок появи додаткових ресурсних потреб 
(тимчасових, інформаційних і матеріальних). Тобто весь комплекс сі-
мейних «векторiв», який у випадку народження здорової дитини був 
би спрямований на турботу про неï, формування теплих емоційних 
відносин, організацію та розвиток родинного середовища i соціаль-
них контактів, у  разi народження дитини з  особливими потребами 
може набувати несприятливого характеру. Це, у  свою чергу, змінює 
поведінку всіх членів родини на кожному рівнi, в тому числі фізіоло-
гічному та психологічному.

У працях російських учених [Б. Г. Ананьев, 1980; В. Н. Мясищев, 
1995; Л. H. Севостьянова, 2006; И. А. Иванова, 2007] дитячо-батьків-
ські відносини описано як селективний, в емоційному та оціночному 
плані, психологічний зв’язок дитини з кожним із батьків, що втілю-
ється у переживаннях, діях, реакціях, пов’язаних із віковими психо-
логічними особливостями дітей, культурними моделями поведінки 
й особистою життєвою історією; зрештою, все це формує особливос-
ті сприйняття дитиною батьків і  стиль спілкування з  ними. Також 
пiдкреслюється важливiсть суб’єктивного усвідомлення людиною 
будь-якого віку характеру відносин із власними матір’ю та батьком 
[І. Є. Тарасова, 2004; О. В. Лещенко, Н. А. Литвинова, 2008].

Згiдно iз західними науковими поглядами на розвиток 
ментальностi, закордоннi дослідники будують теоретичні моделі, де 
акцент роблять на переживаннi еквівалента «Я-інший» через імітацію 
[A. Gop nik, A. N. Meltzoff, 1994] або сумісну (роздільну) увагу (joined 
attention) [J. Barresi, S. Moore, 1996], а також моделі, в яких аналізу-
ються переживання патерну інтерсуб’єктивних відносин з  іншими 
людьми як ключовий момент розвитку [А. А. Реан, 2003]. Ці підхо-
ди описують механізми, застосування яких дає змогу близьким до-
рослим людям, що здійснюють догляд за дитиною, бути втягнутими 
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в ініціацію, підтримку і регуляцію взаємодії з немовлям. Тому надзви-
чайно важливими є питання аналізу якості ранніх відносин «батьки–
дитина» для розуміння походження і розвитку індивідуальних роз-
біжностей у дітей.

Отже, аналіз сучасних праць, присвячених вивченню дитячо-
батьківських відносин, створив можливість виявити основні харак-
теристики цього поняття: відносну безперервність та тривалість 
у часі; емоційну значущість для дитини і батьків; деяку амбівалент-
ність у відносинах (баланс полярних позицій); поступову зміну від-
носин залежно від віку дитини; потребу батьків у турботі про дитину 
і батьківську відповідальність.

Теоретичний аналіз розробленості проблеми формування дитя-
чо-батьківських відносин засвідчує, що наявнi погляди і  концепції 
можна об’єднати, загалом, у три магiстральні методологічні підходи, 
у  межах яких ведуться дослідження: функціональний, структурний 
і феноменологічний. Проте слід зазначити, що для повної оцінки ди-
тячо-батьківських відносин необхідно враховувати не кожен зі згада-
них компонентiв окремо, а ще й взаємозв’язок між ними, характер та 
силу впливу кожного компонента на решту. У межах функціонального 
підходу дитячо-батьківські відносини розглядають із точки зору їх ви-
ховальної функції, тобто забезпечення успішного психосоціального 
розвитку дитини в сім’ї — адже саме сім’я є головним інститутом соці-
алізації дитини, де в відносинах із дорослими формується особистість 
[Л. С. Виготський, 1989, 1997]. Разом із тим, сучаснi «функцiональнi» 
концепції концентруються на заключному втіленні цих відносин та 
переважно фіксують різні форми відхилень, що заважають повноцін-
ному функціонуванню сім’ї [А. С. Співаковська, 2000; Е. Г. Ейдеміллер, 
В. В. Юстицкіс, 2009]. Тобто основна ідея психологічної допомоги за 
таким пiдходом пов’язана з орієнтацією батьків у системі знань про 
закономірності вікового розвитку дитини, розширення репертуару 
виховальних впливів, навчання адекватним способам взаємодії з ди-
тиною [Є. Г. Дементьева, 2005; А. С. Єлісєєва, 2008].

Застосовуючи структурний підхід, учені пiдкреслюють [Н. Ю. Си-
нягіна, 2001], що дитячо-батьківські відносини базуються на стійких 
сімейних зв’язках, якi забезпечують родинну ціліснiсть за різних 
зовнішніх і внутрішніх змін [В. І. Степанський, 1984; А. К. Осниць-
кий, 1986; В. Д. Шадриков, 1994]. Застосування структурного підхо-
ду у вивченні дитячо-батьківських відносин дає змогу розглядати ці 
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відносини через призму соціально-психологічних і  психолого-педа-
гогічних проблем самих батьків, досліджуючи компонентну структу-
ру батьківства, її когнітивні, емоційні й поведінкові складові, а також 
сприяти розробці технології формування готовності до дитячо-бать-
ківських відносин, усвідомлення виконання батьківської ролі, узго-
дженості уявлень і поведінкових проявів батьківства в парі зі своїм 
чоловіком або дружиною.

Феноменологічний підхід передбачає розуміння суб’єктивних 
переживань людини, його почуттів і особистих концепцій, його осо-
бистої точки зору на світ і на себе [К. Роджерс, 1959; А. А. Бодалєв та 
ін., 2000; Г. Крейг, 2000; Л. И. Божович, 2001].

Таким чином, дитячо-батьківські відносини розглядають із різ-
них методологічних позицій. Функціональний пiдхiд створює можли-
вість аналізувати це явище з погляду його ефективності в досягненнi 
позитивного результату. Структурна концепцiя концентрує ува-
гу на мiцностi, багатствi та розвинутостi внутрiшньосiмейних 
зв’язкiв, на узгодженостi когнітивного, емоційного і  поведінко-
вого компонентів у  цiлеспрямованому формуваннi гармонійних 
дитячо-батьківських відносин. Феноменологічний пiдхiд надає 
увагу загальнопсихологiчному, зокрема ціннісно-смисловому ас-
пектові цих відносин, що визначає досягнення в них певної зрілості, 
сформованостi, батьківської ідентичності та самореалiзацiï. Серед 
основних методологічних засад у дослідженнях дитячо-батьківських 
відносин є  визнання відносноï самостійностi цього явища, його 
динамiчностi та наявностi певних закономiрностей розвитку як під-
системи в конкретній культурно-історичній системі взаємодiï людей, 
пов’язаних між собою шлюбними, родинними й соціальними відноси-
нами. Потім дитячий досвід таких відносин у тому чи іншому вигляді 
транслюється та проектується на взаємодію вже з власними дітьми.

Таким чином, проблема формування дитячо-батьківських відно-
син є  достатньо розробленою в  різних теоретичних школах та під-
ходах, однак інформації про цей феномен у разі наявності в дитини 
порушень розвитку недостатньо.

В рамках проведеного дослідження було виділено 13 показників, 
які характеризували якість дитячо-батьківських відносин. Вони відо-
бражали інформованість батьків про особливості здоров’я та розвитку 
дитини, якість стимуляції дорослим когнітивного, моторного, соці-
ально-емоційного розвитку та її відповідність можливостям дитини, 
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особливості формування його автономності та самостійності, взаєм-
ність у разі спілкування та характеристики емоційного тону відносин.

Інформованість визначали рівнем та якістю знань батьків про ві-
кові особливості дитячого розвитку, про різноманітні аспекти вихо-
вання та розвитку дітей із порушеннями, які має їх дитина. Важливи-
ми були знання батьків про те, які спеціальні умови потрібні дитині 
для її найкращого розвитку. З’ясовували, чи читали батьки літературу 
з цих питань, чи отримували інформацію з Інтернету, чи спілкували-
ся з іншими батьками, які мають дітей із такими самими проблемами, 
чи отримували таку інформацію від фахівців.

Взаємність під час спілкування визначали здатністю дитини та 
дорослого як посилати, так і  розуміти сигнали партнера по спілку-
ванню. Уміння розуміти сигнали дитини полягає в можливості роз-
пізнавати знаки, які подає дитина, та відчувати її запит у розумінні 
того, що означає та чи інша поведінка дитини. Особливо це важливо 
у випадках, коли дитина має порушення та не може подавати сигнали 
та знаки звичним способом.

Оцінка якості стимуляції розвитку дитини включала визначення 
особливостей організації розвиваючого простору вдома та підбір ігра-
шок, які відповідали можливостям та рівню розвитку дитини, якості 
стимуляції її дослідної активності та пізнавального інтересу, а також 
наявності в батьків розуміння зони найближчого розвитку дитини. Ви-
значали, чи можуть дорослі забезпечити дослідну активність дитини, 
використовуючи її наявні можливості, пропонувати завдання, які від-
повідають не лише хронологічному віку дитини, а й оптимально спів-
відносяться з рівнем та особливостями її розвитку. Здатність до орга-
нізації поведінки дитини проявлялася в тому, що дорослий інтуїтивно 
відчував, що необхідно зробити для зацікавлення або заспокоєння ди-
тини, в якому положенні дитині зручно спати або їсти, як необхідно ор-
ганізувати простір, щоб він відповідав можливостям дитини, які є за-
соби адаптивної підтримки для використовування ресурсів дитини, що 
є важливим, зважаючи на наявність проблем розвитку в дитини.

Розвиток автономності та самостійності дитини був пов’язаний 
зі швидкістю реагування дорослих на сигнали дитини й особливості 
пристосування батьків до змін, які супроводжують розвиток дитини, 
появою в неї нових навичок, умінь та поведінкових реакцій. Швид-
кість реагування на сигнали дитини визначали швидкістю, з якою до-
рослий дає «зворотний зв’язок» на знаки та сигнали дитини.
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Здатність до адаптації батьків до змін у дитини оцінювали, спи-
раючись на приклади з їх попереднього досвіду переборювання труд-
нощів у  догляді за дитиною, а  також легкість пристосовування до 
нових умінь, навичок, поведінкових реакцій, які з’являлися в дитини 
в процесі її розвитку. Особливості емоційного тону відносин визна-
чали стійкістю та якістю емоційних реакцій, а також наявністю вза-
ємного задоволення від взаємодії та спілкування.

Таким чином, оцінка особливостей та навичок батьків щодо по-
будови дитячо-батьківських відносин під час дослідження включала 
визначення їх інформованості, вміння розуміти сигнали дитини, ор-
ганізовувати її поведінку, створювати стимулюючі умови для розвит-
ку й адаптуватися до нових умінь, навичок, поведінкових реакцій, які 
з’являються в дитини в процесі розвитку. Дитячо-батьківські відно-
сини оцінювали, ураховуючи результати опитування та інформації, 
отриманої за допомогою спостереження за взаємодією батьків із ди-
тиною. Результати оцінки дитячо-батьківської взаємодії подано на 
рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Результати оцінки дитячо-батьківської взаємодії

У випадку народження дитини з  порушеннями, батьки опиня-
ються в  ситуації, коли вони відчувають гостру потребу в  інформа-
ції про особливості розвитку дітей, які мають такі самі проблеми, 
що й  їхня дитина. Знання батьків про те, як розвиваються їхні діти 
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з тими чи іншими порушеннями, впливають на їх розуміння поведін-
кових та емоційних реакцій власної дитини, що є необхідною умовою 
для формування гармонійних дитячо-батьківських відносин.

Отримані дані засвідчили, що 69,84 % батьків мали недостатній рі-
вень інформованості. У 30,16 % визначалися досить широкі знання як 
щодо вікових особливостей розвитку дітей, так і особливостей розвит-
ку дітей із порушеннями, які мала їх дитина. Частина батьків цієї групи 
користувалися Інтернетом для отримання необхідної інформації, мала 
власний досвід отримання допомоги в різних установах та закладах.

Результати оцінки взаємності під час спілкування, якість котрої ви-
значалася чутливістю батьків та дитини до сигналів один одного, свід-
чать що більше ніж у половині випадків порушувалася здатність як по-
силати зрозумілі для партнера сигнали, так і розуміти сигнали іншого.

Уміння батьків розуміти сигнали дитини оцінювали залежно від 
того, наскільки батьки могли інтерпретувати вербальні та невербальні 
знаки, що подає дитина, відчували та знали, які саме потреби дитина 
висловлює тим чи іншим способом, що означає та чи інша поведінка 
дитини, чи мають вони труднощі в розумінні сигналів дитини, особ-
ливо у випадках, коли порушення дитини ускладнюють її можливість 
подавати сигнали звичайним способом. Проведена оцінка дала змогу 
констатувати, що більше половини (52,48 %) батьків мали труднощі 
в розумінні сигналів дитини. Це відображало наявність у батьків дітей 
з  особливостями розвитку проблеми зі зчитування сигналів дитини, 
вони не достатньо розпізнавали знаки, які подає дитина та не відчува-
ли її запиту. Така ситуація була зумовлена тим, що дитина з порушен-
нями не могла подавати сигнали та знаки звичним способом. А батьки 
не мали достатніх індивідуальних психологічних ресурсів та інформо-
ваності, щоб розуміти такі сигнали. Викривлення та порушення емо-
ційних та комунікативних сигналів, зумовлених проблемами психомо-
торного розвитку дитини, значною мірою перешкоджали соціальному 
партнеру інтерпретувати ці сигнали й адекватно відреаговувати на них.

Уміння батьків посилати сигнали дитині відображало їхню здат-
ність бути досить виразними в невербальних та вербальних проявах, 
спрямованих на комунікацію з дитиною. У 55,79 % випадків було за-
фіксовано, що ті сигнали, які подавали батьки в  процесі взаємодії 
та спілкування з дитиною, вирізнялися недостатньою виразністю та 
спрямованістю на дитину, внаслідок чого вони не виконували свою 
комунікативну функцію.



146

У свою чергу, для успішної взаємодії важливими є можливості ди-
тини посилати сигнали дорослим та відповідати на їхні сигнали. Слід 
ураховувати, що за наявності в дитини порушень розвитку, те, яким 
чином вона посилає або відповідає на сигнали, може мати незвичай-
ні форми та змінену швидкість. Вроджені функції самої дитини, що 
спрямовані на розвиток соціальних відносин і пізнавальну діяльність 
(пошук погляду, посмішка, рух голови назустріч мамі або цікавому 
предмету й ін.), у разі наявності психомоторних порушень ускладнені 
або спотворені, що і призводить до труднощів у формуванні гармо-
нійних відносин із близькими дорослими. Кількісні та якісні характе-
ристики арсеналу соціальних сигналів дитини можуть бути обмежені 
й зумовлені власне порушеннями моторного та психічного розвитку. 
Так, здатність дитини відповідати адекватним способом на сигнали 
дорослого була недостатньою в 69,84 %, а 59,1 % дітей мали складнощі 
у наданні сигналів за рахунок їх недиференційованості та нетиповості.

Оцінка якості стимуляції розвитку дитини включала адекватність 
організації розвиваючого простору та підбору іграшок, які відповіда-
ють можливостям та рівню розвитку дитини, характер стимуляції її 
дослідної активності та пізнавального інтересу, а також адекватність 
уявлень батьків про зону найближчого розвитку дитини.

За наявності в  дитини раннього віку психомоторних порушень 
виникають особливі вимоги до можливості дорослих забезпечити роз-
виваюче середовище, яке відповідає потребам дитини та допомагає їй 
у разі соціальної взаємодії. Так, спілкування з дитиною, яка має рухові 
порушення, потребує спеціальної організації простору для того, щоб 
дитина могла утримувати контакт очі в очі, або підбору реабілітацій-
ного обладнання, яке допомагає знизити високий тонус м’язів, що об-
межує соціальну поведінку дитини. Оцінка якості стимуляції розвитку 
дитини створила можливість установити, що з  однаковою частотою 
(71,08 %) батьки зазнавали складнощів в  організації розвиваючого 
простору та стимуляції пізнавальної активності дитини. Тобто бать-
ки не могли належним чином забезпечити дослідну активність дити-
ни, використовуючи її наявні можливості, пропонувати завдання, які 
оптимально співвідносяться з  рівнем та особливостями її розвитку, 
організовувати оточення, яке б стимулювало та мотивувало дитину на 
дослідження, ефективно використовувати прийоми для зацікавлен-
ня, заспокоєння або активізації дитини, засоби активної підтримки 
для залучення ресурсів дитини. Труднощі в підборі та використанні 
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іграшок, які б відповідали одночасно потребам у розвит ку та можли-
востям дитини, встановлено в 59,1 % випадків.

Щоб дитина розвивалася, необхідно розуміння дорослими не 
лише рівня розвитку, якого досягла дитина, а й тих її можливостей, 
які реалізуються лише в спільній діяльності з дорослим — тобто зони 
найближчого розвитку дитини. Аналіз результатів засвідчив, що 
74,39 % батьків не мали уявлення про контури найближчого розвитку 
дитини, напрямки свого впливу та власну участь у цьому процесі.

В оцінку розвитку автономності та самостійності дитини входи-
ли адекватність швидкості реагування дорослого на її сигнали, адап-
тація батьків до змін, які пов’язані з розвитком дитини, появою у неї 
нових навичок, умінь, поведінкових реакцій, готовність дитини до 
самостійності в межах її можливостей.

Важливим показником, який впливав на розвиток автономності 
та самостійності дитини, була швидкість реагування на сигнали ди-
тини. Аналіз отриманих даних засвідчив, що в 67,77 % випадків фік-
сувалося порушення швидкості, з  якою батьки давали «зворотний 
зв’язок» на знаки та сигнали дитини. Найчастіше це проявлялося 
в занадто швидкій реакції, тобто батьки реагували відразу, як тільки 
дитина подавала якийсь знак. Таким чином, вони занадто швидко за-
довольняли потреби дитини та обмежували її можливості самостійно 
виконувати дії, отримувати позитивний результат та будувати таку 
взаємодію з дорослими, яка б розвивала їх можливості. У протилеж-
ному випадку реакція батьків на потреби дитини була занадто по-
вільно або навіть була відсутньою в деяких епізодах взаємодії. В обох 
випадках «зворотний зв’язок» на знаки та сигнали дитини не відігра-
вав своєї регулюючої, підтримуючої та стимулюючої функцій.

Здатність до адаптації, яку оцінювали залежно від характеру при-
стосування батьків до нових умінь, навичок, поведінкових реакцій, 
що з’являлися у дитини в процесі її розвитку, в 65,71 % виявилася не-
достатньою. Поява нових характеристик та проявів дитини виклика-
ли в батьків відчуття розгубленості, тривоги, роздратування. 77,69 % 
дітей демонстрували низьку готовність до автономії, що відображало 
порушення процесу дистанціювання та сепарації, наявність симбіо-
тичних тенденцій у формуванні дитячо-батьківської взаємодії.

Емоційний тон відносин, який характеризував якість емоційних ре-
акцій та взаємне задоволення від спілкування, у 76,03 % випадків був оці-
нений як позитивний. Це проявлялося в тому, що батьки, незважаючи на 
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наявність порушень у дитини і труднощів у спілкуванні з нею, відчували 
задоволення та радість від конкретних взаємодій та будь-яких успіхів ди-
тини. В інших випадках, що становило 24,8 %, можна було констатувати, 
що відчуття тривоги, невпевненості, втомленості, роздратованості визна-
чали загалом емоційно нестійкий тон відносин, що не виключало отри-
мання задоволення від окремих ситуацій спілкування з дитиною.

Аналіз структури взаємозв’язків показників, які характеризують 
взаємодію дитини та дорослого, дав змогу виділити кореляційну пле-
яду, яку складали чотири показники, що характеризують взаємність 
дитини та дорослого під час спілкування, та складає основу їх адап-
тивної взаємодії.

Було виявлено сильну позитивну кореляцю між здатністю ди-
тини посилати сигнали та відповідати на сигнали дорослого (+0,96), 
здатністю дорослого посилати сигнали та здатністю дитини відпові-
дати на сигнали (+0,72), здатністю дитини посилати сигнали, а дорос-
лого відповідати на її сигнали (+0,7).

Було встановлено, що такий показник, як «розуміння дорослим 
сигналів дитини» мав найбільшу кількість кореляційних зв’язків та був 
пов’язаний зі всіма показниками, які входили в цю кореляційну плеяду.
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Рис. 2.2. Кореляційна плеяда показників дитячо-батьківської взаємодії: 
1 — здатність дитини посилати сигнали; 2 — здатність дитини  

відповідати на сигнали; 3 — здатність дорослого посилати сигнали;  
4 — розуміння  дорослим сигналів дитини

Тобто здатність дитини посилати сигнали та відповідати на сиг-
нали дорослого була пов’язана з  розумінням та можливістю дорос-
лого відповідати на ці сигнали найкращим чином, забезпечуючи гар-
монійні та реципрокні відносини. Отже, підтверджено важливість 
взаємності під час спілкування та взаємозв’язку якості обміну сигна-
лами в разі соціальної взаємодії між дитиною та дорослим.
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Було виявлено кореляційні зв’язки між одинадцятьма з тринад-
цяти показників, за винятком двох, які визначають якість сигналів 
дитини та її здатність розуміти сигнали дорослого.

Найбільшу кількість позитивних зв’язків із показниками мали 
чотири показники: інформованість, розуміння дорослим зони най-
ближчого розвитку дитини, готовність дитини до самостійності, емо-
ційний тон відносин.

Встановлено, що інформованість пов’язана з тим, яким чином до-
рослий взаємодіє з дитиною, посилаючи їй (+0,77) та розуміючи її сиг-
нали (+0,72), наскільки батько уявляє напрямок та зміст подальшого 
розвитку дитини (+0,82), чи стимулює батько її дослідну активність 
(+0,8), зручним для неї чином організуючи простір (+0,84), викорис-
товуючи адекватні іграшки (+0,7). Поліпшення якості інформованості 
батьків робить усталенішим та позитивним емоційний тон відносин 
(+0,86) та підвищує готовність дитини до самостійності (+0,9).

У результаті дослідження зафіксовано наявність позитивного коре-
ляційного зв’язку за вісьмома показниками, які пов’язані з можливістю 
дорослого бути адаптивним партнером під час комунікації з дитиною, 
посилаючи сигнали (+0,94), розуміючи сигнали дитини (+0,85) та реа-
гуючи на них з адекватною швидкістю (+0,87), стимулюючи активність 
дитини в дослідженні оточуючого світу (+0,85), пропонуючи іграшки, 
які відповідають можливостям та рівню розвитку (+0,82). Величина 
коефіцієнта кореляції, яка дорівнює 1, відображає наявність лінійного 
зв’язку між розумінням батьками контурів та напрямків майбутнього 
розвитку дитини та її готовністю до самостійності. Незважаючи на те, 
що кореляційний аналіз не дає змогу дійти висновків про переважний 
вплив одного показника на інший, отримані дані відображають те, що 
стійкі позитивні емоційні відносини дорослого та дитини є результа-
том та умовою продуктивних дитячо-батьківських відносин.

Аналіз отриманих результатів створив можливість зафіксувати 
наявність тісних кореляційних взаємозв’язків між адекватними уяв-
леннями дорослого про зону найближчого розвитку дитини з показ-
никами, які характеризують якість організації розвиваючого серед-
овища (+0,84) та стимуляції пізнавальної активності дитини (+0,72), 
характеристикам батьків, пов’язаними зі швидкістю їх реагування на 
сигнали дитини (+0,84) та здатністю до адаптації до змін її поведінки 
та емоційних реакцій (+0,84), а також із готовністю дитини до само-
стійності (+0,93). Як засвідчили результати дослідження, розуміння 
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дорослим того, що дитині необхідна спільна діяльність для її розвит-
ку, пов’язане з тим, яким чином організується середовище, зі здатніс-
тю батьків підтримувати темп взаємодії, який відповідає можливос-
тям дитини, та достатньою гнучкістю дорослого в разі появи в дитини 
нових реакцій, умінь та навичок.

Факторний аналіз даних, отриманих під час оцінки дитячо-бать-
ківської взаємодії, допоміг визначити структуру співвідношення різ-
них параметрів та виділити три чинники (табл. 2.1).

Чинник I «Умови розвитку» включав шість показників, які ха-
рактеризували умови розвитку дитини, що створюються дорослими: 
стимуляція дослідницької активності, організація розвиваючого се-
редовища, підбір адекватних іграшок, розуміння зони найближчого 
розвитку, інформованість та адаптація батьків до змін.

Чинник II «Характеристики дорослого» склали чотири параметри, 
які описували поведінку дорослого в ситуації взаємодії: швидкість реа-
гування на сигнали дитини, здатність дорослого посилати сигнали ди-
тині, розуміння дорослим сигналів дитини, емоційний тон відносин.

Чинник III «Характеристики дитини» включав два параметри, які 
відображали здатність дитини посилати сигнали дорослому та відпо-
відати на його сигнали.

Таблиця 2.1
Результати факторного аналізу показників  

дитячо-батьківської взаємодії

Показник
Чинники

І іі ііі
Стимуляція дослідної активності дитини 0,775 - -
Організація розвиваючого простору 0,723 - -
Підбір іграшок 0,711 - -
Розуміння зони найближчого розвитку 0,708 - -
Інформованість батьків 0,667 - -
Адаптація батьків до змін 0,441 - -
Швидкість реагування на сигнали дитини - 0,766 -
Здатність дорослого посилати сигнали дитині - 0,720 -
Розуміння дорослими сигналів дитини - 0,629 -
Емоційний тон відносин - 0,574 -
Здатність дитини посилати сигнали дорослому - - 0,858
Здатність дитини відповідати на сигнали дорослого - - 0,837
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У результаті кластер-аналізу показників дитячо-батьківських від-
носин методом Уорда було отримано три кластери різної потужності, 
які характеризують дитячо-батьківські відносини (рис. 2.3, табл. 2.2).
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Рис. 2.3. Дендрограма дитячо-батьківських відносин

У перший кластер увійшло 79 пар дорослий–дитина. Індивідуаль-
ні профілі цього кластеру характеризувались середнім рівнем вираз-
ності показників, що характеризують дитячо-батьківські відносини.

Перший кластер на більш високому рівні об’єднувався з  другим 
(68 пар), індивідуальні профілі якого відрізняли вищі середні значення 
показників дитячо-батьківських відносин. Загалом по кластеру це поля-
гало в тому, що, з одного боку, діти більш здатні посилати сигнали бать-
кам, висловлюючи свої фізичні й емоційні потреби, та адекватно відпо-
відати на сигнали батьків, виявляючи рухову, комунікативну активність, 
виявляють більшу готовність до самостійності, а з іншого — у вищій по-
інформованості батьків щодо особливостей розвитку дитини, розумінні 
дорослими сигналів, що подає дитина, здатності посилати адекватні сиг-
нали дітям, організовувати розвивальний простір, підбирати іграшки, 
стимулювати пізнавальну активність дітей та розуміти зону її найближ-
чого розвитку, позитивному емоційному тоні відносин із дитиною.
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Таблиця 2.2
Показники дитячо-батьківських відносин

Змінні
Кластер 1

(n = 79)
Кластер 2

(n = 68)
Кластер 3

(n = 42)
М s М s М s

Поінформованість 1,806 0,401 1,903 0,301 1,053 0,229
Здатність дитини посилати сигнали 1,528 0,506 1,806 0,402 1,263 0,452
Здатність дитини відповідати на 
сигнали 1,639 0,487 1,935 0,250 1,316 0,478

Розуміння дорослим сигналів 
дитини 1,389 0,494 1,968 0,180 1,053 0,229

Здатність дорослого посилати 
сигнали 1,306 0,467 1,968 0,180 1,053 0,229

Організація розвиваючого простору 1,750 0,439 1,935 0,250 1,105 0,315
Стимуляція дослідної активності 1,750 0,439 1,871 0,341 1,211 0,419
Підбір іграшок 1,556 0,504 1,903 0,301 1,000 0,000
Розуміння зони найближчого роз-
витку 1,806 0,401 2,000 0,000 1,053 0,229

Готовність дитини до самостійності 1,861 0,351 2,000 0,000 1,105 0,315
Швидкість реагування на сигнали 1,528 0,506 1,968 0,180 1,316 0,478
Адаптація батьків до змін 1,639 0,487 1,839 0,374 1,211 0,419
Емоційний тон відносин 1,028 0,167 1,581 0,502 1,000 0,000

До третього кластеру ввійшло 42 пари, дитячо-батьківські відно-
сини яких характеризуються низьким рівнем зазначених змінних. Його 
було позначено як «викривлений» тип дитячо-батьківських відносин.

За допомогою кластерного аналізу методом k-середніх отримано 
аналогічні результати та доведено надійність та стійкість рішення, 
отриманого методом Уорда. Були виділені ті  ж три групи випробо-
вуваних із характерною специфікою дитячо-батьківських відносин. 
Профілі дитячо-батьківських відносин для трьох груп випробовува-
них подано на рис. 2.4.

Таким чином, використання різних методів кластерного аналі-
зу дало змогу виділити три стійкі типи дитячо-батьківських відно-
син — розвиваючий, стримуючий та викривлений. Ці типи якісно та 
значущо кількісно відрізнялися за характером дитячо-батьківських 
відносин, що підтверджено процедурою однофакторного диспер-
сійного аналізу.
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Рис. 2.4. Профілі дитячо-батьківських відносин

Стримуючі відносини (кластер 1) виникали, коли в батьків про-
являлися складнощі в розумінні потреб дитини, виникали проблеми 
з  «читанням» сигналів дитини, що, у  свою чергу, стримувало мож-
ливості дитини розвивати соціальну взаємодію. Репертуар засобів 
взаємодії дорослого й  дитини відрізнявся нестабільністю, емоційна 
та поведінкова амбівалентність викривляла природну орієнтацію 
процесу розвитку та затримувала здатність дитини розкривати свої 
потенційні можливості. Батькам було складно адаптуватися до змін, 
які відбувалися з дитиною, тим більше, що через наявні порушення 
в дітей ці зміни за якістю та темпом не відповідали звичайним та за-
гальноприйнятим.

Розвиваючі відносини (кластер 2) передбачали, що як дитина, 
так і  дорослий мотивовані на підтримку гармонійних та взаємних 
відносин, що сприяє оптимальному розвитку кожного члена пари 
дитина–дорослий. За такої взаємодії близькість не виключала авто-
номності кожного члена пари, а інтимність породжувала основу для 
відчуття безпеки, налаштовуючи дитину на подальше вивчення нав-
колишнього світу та розвиток власних навичок. У разі розвиваючих 
відносин батьки спроможні були розуміти рівень розвитку, який 
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досягла дитина, її сильні сторони та обмеження у зв’язку з порушен-
нями здоров’я, а також уявляти зону найближчого розвитку та конту-
ри змін у відносинах, які пов’язані з цим розвитком. Таке безперервне 
пристосування до рівня розвитку дитини, який постійно змінюється, 
давало дитині змогу гармонійно розвиватися, що важливо в  перші 
роки життя, коли швидкість росту та змін може бути нерівномірна 
та велика, та особливо важливо в разі, коли дитина має порушення 
психомоторного розвитку.

Викривлені відносини (кластер 3) визначалися тим, що батьки 
виявляли нездатність розуміти потреби дитини, вони ототожнювали 
свої потреби та потреби дитини. Під час взаємодії дитини та дорос-
лого практично відсутньою була взаємність, або ж вона мала пере-
важно однобічну спрямованість у напрямку «від дорослого» у сенсі 
домінування інтересів дорослого та неврахування інтересів та потреб 
дитини. Репертуар засобів взаємодії з дитиною коливався між край-
німи формами: психологічним зчепленням, злиттям або відкиданням, 
уникненням та емоційним запереченням дитини. Уявлення доросло-
го щодо розвитку дитини не відповідали її реальним можливостям, 
що породжувало нереалістичні (завищені або занижені) очікування. 
Неможливість пристосування до дитини та до змін, які відбуваються 
з нею, спотворювало та фактично гальмувало процес розвитку дити-
ни, у якої цей процес і так був ускладненим через наявні порушення.

Проведений аналіз результатів оцінки дитячо-батьківської взає-
модії засвідчив, що велике значення для якості відносин має здатність 
батьків бути чуйними й адаптивними партнерами під час спілкуван-
ня та взаємодії з дитиною, забезпечуючи взаємність, ритмічність та 
передбачуваність взаємодії.

Отримані результати свідчили про те, що запропоновані пара-
метри дитячо-батьківської взаємодії, які описують інформованість 
батьків, взаємність дорослого та дитини під час спілкування, якість 
стимуляції розвитку дитини, відповідної можливостям та потребам 
дитини, розвиток автономності та самостійності дитини, емоційний 
тон відносин тісно пов’язані. Отримані результати гарно узгоджу-
ються із системними уявленнями про відносини в  парі дитина–до-
рослий, відповідно до яких елементи системи спільно впливають на 
процес взаємодії дорослого та дитини, а  зміна будь-якого елемента 
змінює решту.
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2.3. Пластичність мозку в контексті  
медико-психологічної реабілітації  
дітей із порушеннями розвитку

Під поняттям «пластичнiсть нервової системи» мають на увазi ïï 
здатність до функціональних і структурних перебудов — як у процесі 
розвитку та дозрівання мозкових структур, так і в системі міжклітин-
них контактів і  нейрохімічноï функцiональноï перебудови на рівні 
трансмітерів [Є. І. Гусєв, П. Р. Камчатнов, 2004]. До того ж, теорiя, яка 
існує сьогодні щодо структурноï стабільностi мозку дорослої люди-
ни — через неможливiсть створювати нові нейрони (обмежений про-
цес нейроногенезу) — викликає сумніви у фахівців [Н. Дойдж, 2010]. 
Безумовно, механізми, які відповідають за пластичність мозку, є різ-
номанітними, але найдовершенішим, найпереконливішим ïï проявом 
є регенерація в разі ушкодження мозку.

Вiдомо, що мозок  — надзвичайно складна мережа нейронів, які 
контактують і взаємодiють за допомогою спеціальних утворень — си-
напсів. Вiдомим також є умовний розподiл пластичності центральної 
нервової системи (ЦНС) на два рівнi, макро- та мікрорівень. Макро-
рівень пластичностi пов’язують зі зміною мережової структури мозку, 
що забезпечує взаємодiю між півкулями та між різними ділянками 
в межах кожної півкулі. На мiкрорівні здійснюються молекулярні зміни 
в самих нейронах та синапсах. У цьому разі пластичність мозку на обох 
рівнях може проявлятися як доволi швидко, так і повільно [А. С. Тига-
нов, 1999; Е. П. Харченко, М. Н. Клименко, 2004; С. Джуан, 2008].

Виявлено три основних сценарії пластичності мозку: за першим, 
коли трапляється ушкодження самого мозку, наявна коркова плас-
тичність, реорганізацiя структури і  функції відділів кори головного 
мозку. За другим — мозок залишається iнтактним, але ушкоджується 
сенсорний орган або відділ нервової системи на периферії: травмуєть-
ся вухо, око, спинний мозок, ампутується кінцівка тощо. Унаслiдок 
цього у відповідні відділи мозку перестає надходити аферентна інфор-
мація і ці відділи опиняються функціонально не задіяними [В. С. Бон-
дар, 2008]. За обома сценаріями мозок реорганізується, намагаючись 
вiдтворити функцію ушкоджених ділянок за рахунок неушкодже-
них, або активувати функціонально пасивні ділянки на забезпечен-
ня інших, неспецифiчних для них функцій. Що стосується третього 
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сценарія, то він вiдрізняється від двох перших наявнiстю суто психіч-
ного розладу, спровокованого тими чи iншими чинниками.

Вважають, що на фізіологічну нейропластичність можуть впли-
вати такi чинники, як забруднення зовнішнього середовища, вік лю-
дини, навчання й освіта, органiчнi порушення ЦНС тощо. В експери-
ментах на тваринах установлено, що нейрональна пластичність може 
супроводжуватися змінами структури астроглії, розмірів астроцитів, 
збільшенням зон контактів астроцитів та синапсів, площі відростків 
дендритів, кількості синапсів, стимулюванням інших резервних зон 
конкретних аналізаторів та іншими процесами, які вiдбуваються 
у нервовій і гліальній тканині. Будь-яка функціональна система може 
бути задіяна за наявнiстю адекватних їй аферентних та еферентних 
шляхів, але у випадку ïх ушкодшення або блокування вона не функціо-
нуватиме [Г. Г. Шанько, Е. Н. Івашина, Л. В. Шанько, 2009]. Ця зако-
номірність підтверджується, зокрема, в разі дитячого церебрального 
паралічу, коли через блокаду аферентних та еферентних сигналів стає 
неможливою органiзацiя та координацiя руховоï функціï.

Застосування класичних (клінічного, рефлексологiчного, ней-
ропсихологічного) та сучасних (комп’ютерна, магнітно-резонансна 
та позитронно-емісіонна томографія, магнітоенцефалографія) мето-
дів дослідження виявило пластичність мозку, яка полягала в тому, що 
в деяких випадках людина залишається здатною працювати і навча-
тися, бути соціально і біологічно повносправною, навіть утративши 
значну частину мозку [Є. П. Харченко, М. Н. Клименко, 2004]. Відомо, 
що навчання й освіта викликають нейропластичні зміни за рахунок 
реорганізації роботи сипапсів і  ремоделювання нейрональних ме-
реж. Активація центральної нейропластичності особливо виражена 
за різних порушень мозку (інсультах, черепно-мозкових травмах), 
коли спостерiгається iнтенсифiкацiя реагування нейронів, що збе-
реглися, і  створення нових міжнейрональних зв’язків; у  цьому разі 
відбувається певна перебудова аналогічних за функціями нейронів, 
які залишилися неушкодженими завдяки віддаленості від зони ура-
ження [E. Rossi, 2002b; Е. Россі, 2004; А. Ф. Ізнак, 2005; Г. Г. Шанько, 
Ю.  Г.  Шанько, Н.  Г.  Барановська, 2009]. Також установлено, що піс-
ля iнтенсифiкацiï пластичних реакцій під час ураження центральної 
нервової системи виникає значна структурно-функціональна реорга-
нізація мозку і він може набувати нових, iнколи надзвичайних мож-
ливостей. Слід ураховувати й  дані про стовбурові нервові клітини, 
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які можуть диференціюватися в  нейрони  — доведено, що зцілю-
ючий ген і  мозкова пластичність стимулює синапто- та нейрогенез 
диференціацiєю стовбурових клітин і їх дозріванням у мозку, що саме 
i є  основним механізмом зцілення, який робить реабілітацію мож-
ливою [E. Kandel, 1998; S. Cohen-Cory, 2002; H. Nakatomi et al., 2003; 
E. Rossi, 2002b, 2003a, b, c]. Ці процеси можуть відбуватися протягом 
годин, днів або тижнів [H. van Praag, 2002].

Проте разом із фізіологічною нейропластичністю мозку існує 
й патологічна пластичність, яка виявляється в тому, що в разі вклю-
чення механізмів нейропластичності пiсля ураження мозку виника-
ють нові, але помилкові, хибнi нейрональні зв’язки, якi формують 
вторинні порушення і  виявляються резистентними до лікування 
[S. A. Goldman, W. A. Pulsinelli, W. Y. Clarke, 1989]. До того ж, пато-
логічна пластичність сприяє виникненню генераторів патологічного 
збудження, що дало Г. Н. Крижановському пiдстави запропонувати 
нову теорію болю внаслідок формування генератора патологічно по-
силеного збудження в анатомічних структурах ноцицептивної систе-
ми. Автор розглядає пластичність як певну силу, яка формує, фiксує 
і змiцнює не лише біологічно позитивні, а й патологічні зв’язки і си-
стеми [Г. Н. Крижановський, 2001].

Слід зазначити, що найбільшу пластичність мозок виявляє в ран-
ньому онтогенезі. За наявностi перинатальних уражень їх наслідком 
можуть бути найрізноманітніші клінічні прояви в дiапазонi від тяж-
ких інвалідизуючих станів, таких як дитячий церебральний параліч, 
до «мінімальних» уражень, які все  ж таки впливають на поведінку, 
когнітивні функції, емоції, здатність до навчання [Л. Ф. Шестопалова, 
2000]. У дітей часто трапляються випадки функцiонального дефiциту 
ЦНС, пов’язані як із генетичними чинниками, так і з патологією внут-
рішньоутробного розвитку.

Згідно з  нейрофізіологічними дослідженнями головного моз-
ку малюків, для його нормативного розвитку надзвичайно важли-
вими є  теплі стабільні відносини з  близькими [Г. М.  Бреслав, 1990; 
С. В. Чигасова, Т. І. Кувшинова, 2004]. Установлено, що ці відносини 
закладають фундамент для всього подальшого фізичного і психічного 
розвитку дитини, надають необхідний досвід, який впливає на виді-
лення ней ротрофічних чинників і створення нейрональних зв’язків 
та їх подальшу мієлінізацію. Цілком зрозуміло, що наявність таких 
відносин протистоятиме аномальному зростанню рівня гормонів 
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стресу. Доведено, що порівнюючи спектральні та когерентні характе-
ристики електроенцефалограм у дітей, від яких відмовилися батьки, 
виявляється зсув градієнта потужності дельта-частот до фронталь-
них відділів неокортексу, а  також підвищення потужності та коге-
рентності тета- й  альфа-частот. Окрім того, встановлено, що в  них 
визначають стале посилення когерентності біопотенціалів фронталь-
них і центральних відділів мозку. Отримані дані дали змогу авторам 
стверджувати, що вже на першому місяці постнатального онтогенезу 
материнська деривація суттєво впливає на розвиток біоелектричної 
активності мозку дитини [К. Флейк-Хобсон, Б.  Робінсон, П.  Скін, 
1993; Н. Н. Іовлева, 2003; Г. Г. Філіппова, 2002, 2003; H. Als et al., 2004; 
Н. Ю. Кожушко, 2005; І. Г. Міхеєва та ін., 2006].

Ураховуючи, що перинатальна психологія перебуває на межі різ-
них наукових галузей і досліджує роль генетичних, уроджених чин-
ників у  формуванні психологічних особливостей людини [Дж.  Бат-
терворт, М.  Харріс, 2000; Є.  Р.  Баенская, 2001; H.  Ньюкомб, 2002; 
І. В. Добряков, 2009], до основних ïï завдань належать також вивчення 
та наукове обґрунтування тонких механізмів виникнення психічного 
життя людини в пренатальній фазі, процесів опосередкованої взаємо-
дії ще ненародженої дитини через матір із оточенням [Е. О. Смирнова, 
1994; А. С. Тиганова, 1998; А. Фройд, 2000; Г. І. Брехман, 2001; В. І. Гар-
бузов, 2006]. Це передбачає, мiж iншим, своєчасне виявлення, а в разi 
необхідностi — корекцiю або подолання психологічних, соціальних, 
біологічних чинників, що порушують цей процес, профiлактику та 
запобігання перинатально зумовленому дисгармонійному розвитку 
дитини [Г. І.  Брехман, 2003]. Доведено, що надзвичайного значення 
набуває виявлення зв’язку між досвідом ранніх відносин, з  одно-
го боку, і з iншого — темпом та рівнем нейрокогнітивного розвитку 
дитини [A. Bernier, S. M. Carlson, N. Whipple, 2010]. Нині множинні 
зв’язки між якістю відносин «батько–дитина» та дитячим когнітив-
ним розвитком відносять до чинників генотип-середовищної взаємо-
дії [Г. А. Віленська, 2007]. Безперечно, одним із чинників когнітивного 
розвит ку, міцно пов’язаним із розвитком відповідних мозкових си-
стем, є керівні функції (executive functions). Тісний зв’язок керівними 
функціями з роботою повільно дозріваючих відділів префронтальної 
кори традиційно досліджували в дітей шкільного віку, оскільки вва-
жали, що саме в цьому віковому періоді керівні функції здійснюють 
якісний стрибок у своєму розвитку. Але дослідження останнього часу 
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засвідчили, що вони не менш інтенсивно розвиваються також і в до-
шкільному віці, починаючи з періоду раннього дитинства (з 1 року) 
[Zelazo, Muller, Frye, Marcovitch, 2003; Diamond, Barnett, Thomas, 
Munro, 2007]. Цікаво, що деякі індивідуальні розбіжності, які визна-
чають наприкінці першого року життя дитини, залишаються досить 
стабільними i в дошкільні роки [І. І. Мамайчук, 1998; S. Marcovitch, 
P. D. Zelazo, 2009]. Це дає змогу передбачити наявність для керівної 
функції єдиної цілісної схеми розгортання і формування в онтогене-
зі, яка варіює в  індивідуальних випадках, створюючи індивідуальні 
профілі розвитку регуляторних, виконавчих, керiвних систем.

У праці А. Bernier, S. M. Carlson, N. Whipple [2010] вивчено роль 
раннього досвіду в розвитку мозку немовляти і доведено проспектив-
ний зв’язок між якістю ранніх дитячо-батьківських відносин і послі-
довним дозріванням керівних функцій, включаючи робочу пам’ять 
(working memory), здатність до довільного гальмування імпульсивних 
дій (inhibitory control) та гнучкість, легкість переключення з  одного 
елемента програми на інший (cognitive flexibility). У дитячо-батьків-
ських відносинах визначали такі три відносно незалежні чинники, 
як материнська чутливість, здатність розглядати дитину як розумну 
особистість, прийняття та підтримка автономії малюка. Оцінюючи 
показники дитячо-батьківських відносин у  дітей віком 12 і  15  міс. 
та, в цій же виборці, параметри роботи регуляторних функцій у ді-
тей віком 18 і  26 місяців, автори встановили, що всі три показни-
ки дитячо-батьківських відносин є  тісно пов’язаними з  розвитком 
керівних функцій у  дітей, до того ж, підтримка автономії є  най-
сильнішим пре диктором їх розвитку в  кожному віці незалежно від 
загальних когнітивних здiбностей та освітнього рівня матерів. До-
слідники зазначають, що ранні дитячо-батьківські відносини дiйсно 
відіграють важливу роль у розвитку довільної саморегуляції у дітей, 
адже батьки первiсно діють як зовнішні регулятори дитячих ритмів 
і  афектів, значно стимулюючи зростання власних здатностей дити-
ни до саморегуляції [Р. Х. Нассен, Дж. Канжер та ін., 1987; Т. І. Бара-
новська, 2003; О.  М.  Любимова, 2006]. Ця теза підтверджується ба-
гатьма дослідженнями, які визначають зв’язок між якістю догляду 
за дитиною і  розвитком ïï особистої внутрішньої психофізіологіч-
ної регуляції [І. Лангмейер, З. Матейчек, 1984; В.  І. Дружинін, 2002; 
Г. В. Куковякін, 2008; Е. М. Іжванова, А. Є. Борисова, 2010], отже, бать-
ки можуть стати провідним чинником формування керівних функцій 



160

у дитини. Слiд додати, що теоретичним базисом таких моделей, що 
намагаються пояснити цей достеменно пiдтверджений зв’язок, ви-
ступають доволi рiзнi науковi концепцiï й уявлення, але все частiше 
дослiдники звертаються, як до невичерпноï науковоï спадщини, до 
культурно-iсторичноï теорiï Л. С. Виготського, до його уявлень про 
iнтерiоризацiю та розвиток вищих психічних функцiй [Л. C. Вигот-
ський, 1989].

Таким чином, численні дані про нейрогенез та різноманітні сере-
довищні чинники, які впливають на цей процес, вимагає враховувати 
нейропластичності мозку як складового компонента нейрореабіліта-
ції та медико-соціальної реабілітації дитини.

2.4. Психологічний супровід сімей, які виховують 
дітей раннього віку з порушеннями розвитку

Як уже зазначалося, увага вчених багатьох країн до сiмейноï проб-
лематики зумовлена не лише абстрактним професійним або теоре-
тичним інтересом, а насамперед, тими суттєвими складнощами, яких 
нині зазнає цей соціальний інститут [Е. В. Любєзнова, 2006]. Особливе 
місце в цьому питанні належать сім’ям, які виховують дітей із відхи-
леннями в розвитку, оскільки характерним для таких родин є значний 
рівень «проблемності» [Т. В. Ананьєва, 2007; М. В. Маркова, 2009] та 
зростаюча розповсюдженiсть явища. 85 % малюкiв сьогоднi наро-
джуються з порушеннями здоров’я, а кількість дітей, які потребують 
адресної фаховоï допомоги, вже в  дошкільному віці коливається від 
25 до 40 % [І. А. Шаповал, 2005]. Нині активно впроваджуються тех-
нології психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей 
із порушеннями або вираженими проблемами в розвитку [А. А. Шве-
довська, 2005; В. В. Ткачова, 2005; В. Яригін, 2007; Н. Ш. Тюрина, 2010].

Як свiдчать численнi приклади з iсторiï науки, жодна iнновацiйна 
технологiя (психологiчнi технологiï в  тому числi) не виникає в  «те-
оретичному вакуумi» i не може продуктивно розвиватися в  суто 
емпiричний спосiб, без належного теоретичного та методологiчного 
обґрунтування. Важливо зазначити, що згаданi аспекти такого пи-
тання, як психологiчний супровiд, теж не залишаються поза ува-
гою дослiдникiв. I хоча таких праць вочевидь замало, все  ж таки 
здiйснюються досить серйознi спроби створення цiлiсних несу-
перечливих концепцiй. Зазначмо, наприклад, докладний посiбник 
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[Р.  В.  Овчарова, 2003], в  якому детально розглянуто теоретичнi 
основи психологiï батькiвства, засади сiмейного консультування 
й  психотерапiï, батькiвство в  контекстi перинатальноï психологiï, 
а  також технологiï психологiчного супроводу батькiвства. Так, ав-
тор намагається якомога точнiше та змiстовнiше розкрити значен-
ня термiнiв «психологiчна технологiя», «психологiчний супровiд», 
«батькiвство» тощо, надає розгорнутi класифiкацiï та типологiï, про-
понує кiлька конкретних алгоритмiв коригувального консультування, 
звертає чималу увагу супроводу сiмей зi «складними» дiтьми — але 
ця увага фокусується переважно на проблемах виховання пiдлiткiв 
i майже не торкається тих питань, якi можна було  б узагальнити 
термiном «раннє втручання».

У значно меншiй за обсягом, але надзвичайно насиченiй за 
змiстом праці Н. Осухової вводиться влучне синонімiчне поняття 
«психологiчний патронаж» (імовiрно, за аналогiєю iз сестринським 
патронажем немовлят). Тепер супровiд, вважає автор, є  особливою 
формою надання пролонгованоï соцiальноï та психологiчноï допомо-
ги, тобто саме патронажем. Пiдкреслюється, що на вiдмiну вiд корекцiï 
це передбачає не «виправлення вад» та ïх «переробку», а пошук латент-
них ресурсiв розвитку людини та сiм’ï, наголос на активацiї ïх власних 
можливостей. Важливо, що автор помiчає потенцiйно дуже сприят-
ливий нюанс, а саме iсторичну та ментальну комплементарнiсть iдей 
психологiчного супроводу з прогресивним та соцiально-педагогiчним 
за своєю сутнiстю досвiдом радянських, зокрема украïнських новаторiв 
(А. Макаренко, В. Сухомлинський). Також згадується й аналiзується 
найцiкавіший закордонний досвiд соцiально-психологiчного супро-
воду процесiв сiмейного виховання та освiти дiтей iз тяжкими спадко-
вими захворюваннями (наприклад, робота «групи допомоги батькам», 
створена Фондом гемофiлiï науково-дослiдного iнституту гематологiï 
НМА Аргентини та Асоцiацiï гемофiлiï Уругваю). Змiстовно та 
корисно щодо розумiння обговорюваних пiдходiв розглянуто 
психолiнгвiстичне наповнення таких понять, як «супровiд», «путь», 
«попутник» тощо. Визначено рiзнi стадiï психологiчного супроводу 
й основнi його характеристики, серед яких видiлено процесуальнiсть, 
прологованiсть, недирективнiсть, зануренiсть у  реальне повсякден-
не життя родини й особливi відносини мiж учасниками процесу, що 
в  психоаналiзi вiдомi пiд назвою «позитивний трансфер». Зауваже-
но, що фахiвцi не мають перетворюватися на своєрiдний зовнiшнiй 
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«психологiчний костур» неблагополучноï родини, на який вона звик-
не опиратися кожного разу в ситуацiï вибору, аби уникнути власноï 
вiдповiдальностi за прийняте рiшення.

Таким чином, суттєві зміни, які протягом останніх десятиріч 
спостерiгають у  багатьох країнах у  гуманізації ставлення до дiтей 
із відхиленнями в  розвитку, природно пiдвищують увагу також до 
проблем та потреб сім’ї, де виховується така дитина, i змушують шу-
кати результативнi форми психологiчного супроводу таких сiмей 
[В. В. Ткачова, 2004, 2007, 2009; Є. А. Стребелєва, А. В. Закрепіна, 2005; 
М.  Браткова, Т.  Бутусова, 2010]. Для досягнення задовiльноï соці-
альної адаптації дітям із порушеннями розвитку необхідне навчан-
ня й  виховання в  спеціальних умовах, яке включає адекватне мік-
росоціальне середовище в  сім’ї [А. А.  Большакова, 2010]. Доведено,  
що в сім’ях дітей із порушеннями розвитку можуть спотворюватися 
як внутрiшньородиннi відносини, так i відносини із зовнішнім со-
ціумом. Серед головних чинникiв цього явища називають емоцій-
не перевантаження, що спостерiгається у членiв такої сім’ї у зв’язку 
з тривалим стресом [Л. Пасічник, 2010]. Їхнiй стан iнколи характери-
зують як внутрішній (психологічний) і  зовнішній (соціальний) глу-
хий кут. Якісні зміни в таких сім’ях проявляються на рiзних рівнях — 
емоцiйному, соціальному, психосоматичному, оскільки народження 
дитини з  відхиленнями сприймається батьками як тяжка життєва 
драма, якщо не трагедія.

Дiйсно, народження дитини з  вадами створює для батьків, на-
самперед для матері, значний пролонгований стрес [О.  Б.  Чарова, 
Є. А. Савіна, 1999; Г. Н. Чумакова, Е. Г. Щукіна, А. А. Макарова, 2006], 
який має системно-деформуючий вплив на батьківську психіку і стає 
відправною точкою для різкої травматичної зміни вже сформованого 
життєвого укладу (якiсть та стиль внутрішньосімейних i зовнішніх 
відносин, особливості само- i світосприйняття, мотивiв, ціннісних 
орієнтацій кожного із батьків хворої дитини) [Е. М. Черепанова, 1997; 
Е. А. Полоухіна, 2008].

На соціальному рівнi вiдбувається звуження контактів сім’ї 
хворої дитини із зовнішнім світом, до того ж, між самими батька-
ми такої дитини нерідко ускладнюються відносини, що в деяких ви-
падках призводить навiть до розлучення. У  подальшому неповний 
склад сім’ï, в якій виховується хвора дитина, спричиняє додатковий 
дуже негативний вплив на процес формування особистості дитини 



163

[О. Ю. Андрієнко, 2008; Т. С. Павлова, А. Б. Холмогорова, 2010]. Три-
вогу викликає також те, що хронічний стрес у  батьків, переважно 
матерів, може провокувати розвиток у них численних психосоматич-
них, невротичних, афективних розладiв [Ю. Ф. Антропов, С. В. Бель-
мер, 2005; А. Б. Холмогорова, Н. Г. Гаранян, 2008].

За даними фахiвцiв [О. Б. Чарова, 1997; В. В. Ткачова, 2000], своєчас-
на допомога сім’ї здатна не лише ефективно оптимізувати особистісний 
розвиток дитини, але й сприяти усуненню психологічних проблем у до-
рослих. Це питання потребує насамперед ретельного дослiдження. Зо-
крема, в уже зазначених публiкацiях розроблено й апробовано блок ді-
агностичних методик, який включає як уже відомі технології, так і новi, 
авторські розробки, що допомагають значно розширити уявлення про 
обговорюванi феномени [В. В. Ткачова, 1998]. Разом iз програмами екс-
периментального дослідження, розробляються також деякi схеми та 
пiдходи до психологічного консультування таких родин [В. В. Ткачова, 
1999]. У цьому контексті надзвичайно важливої ролі набуває визначен-
ня вмісту діяльності психолога, який допомагає батькам дитини з від-
хиленнями в розвитку подолати відчай і страх і сприяє творчому пошу-
ку нових шляхів та можливостей для розвитку дитини, формуванню 
нових життєвих орієнтирів у  його батьків [Л. І.  Анциферова, 1994; 
Т. Н. Волковська, Г. Х. Юсупова, 2004; М. П. Краузе, 2006]. Саме такий 
підхід дає змогу дещо санувати, скоригувати внутрішній стан батьків 
та знайти соціальну нішу для себе та для дитини. Повiдомляється, що 
батьки, які пройшли експериментальний курс корекційних занять, зна-
йшли в собі новий творчий потенціал і усвiдомлено спрямовують його 
на розвиваючу взаємодію зі своєю дитиною [Є. К. Лютова, Г. Б. Моніна, 
2000; Я. В. Крючева, 2004; С. Кузнєцова, 2006]. Суттєво, що оптиміза-
ція психологічного стану й особистісного росту батьків, які виховують 
дітей із відхиленнями в розвитку, проявляється в прагненні правиль-
ного сприйняття та розумiння як дитячих проблем, так i власних, у ви-
робленні толерантностi, виваженостi, почуття такту, а якщо потрібно, 
то й у рішучостi, вимогливостi або наполегливостi [В. В. Ткачова, 1999; 
Т. Н. Волковська, 2003; О. С. Жукова, В. П. Балобанова, 2005].

Саме психологічна допомога родині є  чи не найважливiшим на-
прямком у  системі медико-соціального і  психологічного супроводу 
дітей з  відхиленнями в  розвитку, яка включає діагностику, консуль-
тування і корекцію. Через оптимізацію внутрішньосімейної атмосфе-
ри, гармонізацію міжособистісних, подружніх, батьківсько-дитячих 
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і  дитячо-батьківських відносин розв’язують питання iндивiдуальноï, 
адресної допомоги проблемній дитині [В. В. Ткачова, 2000; М. Ю. Ко-
ротких, А. Я. Юдилевич, 2008; С. А. Карачова, 2010; Е. Г. Грищенко, 2011].

Позитивне ставлення до дитини з  психофізичними вадами, 
формування установки на ïï прийняття та розумiння створює мож-
ливість батькам знайти новий життєвий зміст, підвищити самооцін-
ку, впорядкувати самосвідомість і  взаємовідносини з  дитиною. По-
зитивний вплив та постiйна «емоцiйна присутнiсть» батьків, у свою 
чергу, формує задовiльний рiвень відносин дитини з  порушеннями 
розвитку з соціальним оточенням [І. Е. Валітова, 1997; Є. А. Савіна, 
О.  Є.  Смирнова, 2003; К.  В.  Влайкова, 2010; Є.  В.  Кириллова, 2011]. 
Проте суттєвим є  також зауваження щодо того, що «позитивний 
вплив» у жодному разi не можна розумiти як мовчазний дозвiл дитинi 
на будь-яку, зокрема брутальну або агресивну поведiнку стосовно 
iнших дiтей — пiд гаслами «мiй малюк бачить свiт iнакше» або «вiн 
у такий спосiб виражає емоцiï» — оскільки такі вчинки викликають 
вiдповiдну реакцiю у «нормальних» дiтей та ïхнiх батькiв, принаймнi, 
не сприяючи змiцненню толерантного ставлення до проблем інвалід-
ності. Отже, позитивний вплив батькiв має насамперед в першу чергу 
формувати в дитинi з порушеннями розвитку максимально можливi 
навички соцiально-ухвалюваноï, нормативноï, адаптивноï поведiнки, 
певнi моральні якості, доброзичливе ставлення до світу взагалi та по-
вагу до конкретноï людини зокрема.

Активація діяльності батьків, оформлення свідомоï ïх потреби 
й  упевненостi в  можливостi постiйно надавати реальну, результа-
тивну допомогу власнiй дитині є основним психокорекційним меха-
нізмом, який сприяє гармонізації батькiвськоï психіки [Н. С. Кожа-
нова, 2008]. У  процесі проведення психолого-педагогічних заходiв 
постійно розширюються горизонти уявлень та обiзнаностi батьків 
про психофізичні особливості дитини, засвоюються методично 
правильнi практичні навички спiлкування iз малюком, підвищується 
батькiвська педагогічна компетентність, i внаслiдок цього загальний 
виховний потенціал родини [В. Д. Єрмакович, 2003; Н. А. Єфремова, 
2004; Т. Н. Расторгуєва, 2009].

Важливим аспектом підвищення ефективності допомоги дітям 
із порушеннями розвитку є  визначення важливості зміни моделі 
експертного домінування фахівців над батьками та формування 
між ними партнерських відносин [М. Селігман, 2009]. На цей час 
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у  системі медико-психологічної реабілітації дітей з  органічними 
ураженнями нервової системи в  Україні діє концепція взаємодії 
спеціалісти–батьки–дитина «Тандем», яка полягає в  інтегральному 
об’єднанні зусиль фахівців медичного та соціально-педагогічного 
напрямків реабілітації дитини для її пристосування до життя, сус-
пільно корисної праці [В. Ю. Мартинюка, 2005]. На нашу думку, ця 
концепція не повною мірою долає професійно домінуючий підхід 
у  відносинах з  батьками. Тому продуктивнішим для забезпечення 
якості відносин між фахівцями та батьками в системі психологічно-
го супроводу сімей, які виховують дітей раннього віку з порушен-
нями розвитку, можна важати використання концепції терапевтич-
ного альянсу, яке було запропоновано в межах психоаналітичного 
напрямку, але тепер воно широко використовується в  різних на-
прямках психотерапії [E. Zetzel, 1956].

У сучасній вітчизняній літературі розробці діагностичних 
критеріїв, вивченню типологічних особливостей терапевтичного 
альянсу в закладах психоневрологічного профілю присвячено пра-
ці Л.  Ф.  Шестопалової, в  яких дано визначення та змістовно опи-
сано форми терапевтичного альянсу між лікарями та пацієнтами. 
Терапевтичний альянс визначено як складно організовану динаміч-
ну систему міжособистісних відносин та взаємодії між лікарем та 
пацієнтом, яка формується, розвивається та функціонує в процесі 
лікування та впливає на ефективність лікувально-реабілітаційних 
заходів [Л. Ф. Шестопалова, В. В. Артюхова, 2011].

У закордонній літературі існують два терміни, терапевтичний та 
робочий альянс, використовувані як взаємозамінні. Робочий альянс 
означає свідомі відносини співробітництва між терапевтом та клієн-
том, які проявляються в трьох компонентах: згода щодо цілей терапії, 
її конкретних завдань та відносини взаємної довіри [E. S. Bordin, 1979].

Необхiдно зазначити, що медико-соціальний та психолого-педа-
гогічний супровiд сім’ї, яка виховує дитину з  вадами розвитку, має 
здiйснюватися не дискретно, — наприклад, у виглядi позасистемних, 
спорадичних вiзитiв групи не знайомих малюковi дорослих, — а пер-
манентно, на кожному віковому етапі (дитина, підліток, молодий ін-
валід), із дотриманням принципів усебічного вивчення й задоволен-
ня потреб сім’ї, конфіденційності, психологічної довіри, гуманного 
й чутливого ставлення до кожного з членів родини [Н. Ш. Тюріна, 2006; 
А. Д. Гонєєв, Н. И. Ліфінцева, Н. В. Ялпаєва, 2007; О. П. Гаврилушкіна, 
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2008; Л. М. Дмитрієва, 2008; Є. М. Краснокутська, 2008; Є. Л. Гончаро-
ва, 2009; А. В. Закрепіна, 2009; В. В. Сабуров, 2009]. Інноваційна мо-
дель організації психологічної допомоги сім’ям, які виховують дітей із 
відхиленнями в розвитку, становить складну структуру і передбачає 
взаємопов’язані напрямки: освітню роботу з  батьками, корекцiйнi 
та розвивальнi заходи з  дитиною, психолого-педагогічний супровід 
сім’ï як такоï [О. В. Чеботарьова, 2007; С. В. Велієва, 2009; Н. Н. Пав-
лова, 2009; М. С. Кузнєцова, А. В. Цатурян, 2010; С. О. Ларіонова, 2011; 
О. В. Вороніна, А. Д. Вільшанська, 2011]. Комплексна модель психо-
логічної допомоги дає змогу індивідуалізувати підхід до кожної ди-
тини, знижує фрустраційне навантаження батьків і підвищує реабі-
літаційні можливості сім’ї [Т. Д. Зінкевич-Євстигнеєва, T. A. Нісевич, 
2000; П. Л. Жиянова, 2006]; практична реалізація комплексної моделi 
сприяє формуванню нового, альтруїстичного погляду на це питання 
у свідомості соціуму, тобто повертає суспільство обличчям до такої 
дитини та її родичів [І. M. Марковська, 2002]. Таким чином, на думку 
[І.  І. Поташова, 2011], психолого-педагогічна допомога сім’ї, яка ви-
ховує дитину з обмеженими можливостями, має включати такі етапи:

–  інформування: фахівець забов’язаний надати сім’ї або окре-
мим її членам необхiдний та достатнiй в кожному конкретному 
випадку обсяг знань про закономірності й особливості розвит-
ку дитини, про його можливості й  ресурси, про суть самого 
розладу, наявного в дитини, про питання виховання і навчан-
ня такої дитини тощо;

– індивідуальне консультування: практична допомога батькам 
дітей з обмеженими можливостями (пошук розв’язання проб-
лемних ситуацій психологічного, виховально-педагогічного, 
медико-соціального та iншого характеру);

– сімейне консультування як своєрiдна форма психотерапіï: 
фахівець здійснює підтримку в  подоланні емоційних та 
комунiкацiйних порушень у  сім’ї, які виникають унаслідок 
народження особливої дитини. Корисним та ефективним 
є застосування таких методiв, як психодрама, гештальттера-
пія, транзактний аналіз, що сприятиме формуванню психо-
логічного і фізичного здоров’я, адаптації в суспільстві, ефек-
тивній життєдіяльності;

– індивідуальні заняття з  дитиною у  присутності матері: за-
стосовуються методи виховально-педагогічного впливу на 
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психічний розвиток самої дитини і способи навчання батьків 
корекційно-розвивальним технологіям;

– суспiльно орiєнтована, колективна дiяльнiсть: організація 
роботи батьківських і  дитячо-батьківських груп. Такі форми 
дiяльностi, що додатково передбачають режим нейролінгвіс-
тичного програмування (звичайно, за обов’язковою учас-
тю психотерапевта), розповсюдженi в  США, Канаді й  деяких 
iнших розвинутих краïнах [Р. Бендлер та ін., 1999].

Чимало спецiальних джерел доводять, що психолого-педагогічна 
допомога є  найпродуктивнішою, коли сім’єю працює саме команда 
або «бригада» фахівців, спiльна й  узгоджена робота якої спрямова-
на на загальний результат, тому для кожної конкретної сім’ї необхід-
но ретельно та обмiрковано розробляти багатовекторну програму 
реабілітації, що поєднує елементи власне лiкування, психологічної 
корекції, педагогічного впливу, дефектології та соціальної роботи 
[Г. А.  Мішина, 1998, 2001; Р.  В.  Овчарова, 2006; М.  А.  Панкратова, 
С. А. Андреєва, 2009; В. В. Сабуров, 2009; Т. Н. Павлій, 2010; Н. Н. Се-
мичева, Г. А. Предводителева, Г. А. Дубравина, 2010].

Так, І. Поташова [2011] пропонує такий алгоритм психолого-пе-
дагогічної роботи: по-перше, дослідження сім’ї, яке включає вивчен-
ня особливостей функціонування сім’ї та її прихованих ресурсів, здо-
буття інформації про її соціальне та матерiальне становище, аналiз 
першочергових потреб батьків та дитини; по-друге, встановлення 
контакту, мотивування на комплаєнтну співпрацю; по-третє, оцінка 
можливих конкретних шляхів здійснення психолого-педагогічної до-
помоги; по-четверте, вибір напрямків роботи залежно від результатів 
діагностики; по-п’яте, робота фахівців, скерована на психолого-пе-
дагогічну допомогу сім’ї, на активізацію соціальної позиції батьків, 
на пошук власних родинних реабiлiтацiйних ресурсiв та можливос-
тей — і, врештi-решт, аналіз ефективності досягнутих рішень.

На нашу думку, послідовна реалізація цих етапів має шанси ста-
ти організаційним стандартом, загальноприйнятим протоколом здій-
снення медико-соцiального втручання, яке сприятиме поліпшенню 
якості життя та рiвня адаптованостi сім’ї, де виховується дитина з об-
меженими можливостями.
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Глава 3 
ПСИХОЛОГіЧНА МОДЕЛЬ  
РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ ЯК СИСТЕМИ 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ СіМ’ЯМ,  
ЯКі ВИХОВУЮТЬ ДіТЕЙ РАННЬОГО  
ВіКУ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

3.1. Раннє втручання як система надання допомоги 
дітям із порушеннями розвитку

Раннє втручання як система надання допомоги дітям ранньо-
го віку з  порушеннями розвитку відоме у  світі з  60-х років ХХ ст. 
[Charlies H. Zeanah, Jr., editor, 2000]. Однак знадобився досить довгий 
час, аби підхід, центрований на дитині, трансформувався в  сімей-
но-центрований, оскільки це потребувало перегляду професійних 
уявлень про взаємодію з батьками, про можливість будування парт-
нерських відносин з ними, про визнання в них експертів у питаннях 
оцінки та супроводу розвитку власної дитини. Сучасні контури, тобто 
прототипні риси міждисциплінарної сімейно-центрованої допомоги, 
раннє втручання почало набувати в 90-ті роки, коли було узагальне-
но й  осмислено велику кількість нових наукових знань про ранній 
розвиток малюка, чимало експериментальних підтверджень отрима-
ла ідея про важливість ранніх дитячо-батьківських відносин, сфор-
мульована у 30–40 роки, а також було використано деякі постулати 
системної сімейної терапії, екологічного підходу, транзактноï моделі 
[Р. Ж. Мухамедрахімов, 2003; Г. Крайс, 2000]. Таким чином, нині од-
ним з фундаментальних у системі раннього втручання є принцип сі-
мейної центрованості.

У контексті розвитку дитини з особливими потребами в сімей-
но-центрованому підході відображено ідеї про те, що проблеми 
здоров’я та розвитку впливають на всю родину (так само як сім’я 
чинить вплив на розвиток), змінюючи її функціонування. Оскільки 
для дитини раннього віку саме сім’я виступає вирішальним ресурсом 
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онтогенезу, мета раннього втручання — зміцнити батьків у  їх здат-
ності розвивати та виховувати свою дитину, допомогти родині ввести 
у свій режим такі стратегії, що розвивають та допомагають малюковi, 
навчити сім’ю і кожного з батьків знаходити й ефективно реалізувати 
власні ресурси, аби не лише розв’язувати особистісні завдання, а до-
лати проблеми та задовольняти потреби дитини в ïхнiй динаміцi.

Аналіз історії системи раннього втручання у світі засвідчив певний 
розвиток і ускладнення підходiв, котрі були підставою для створення 
теорії і практики цього напрямку надання допомоги дітям із порушен-
нями розвитку, а також їхнім родинам [M. Guralnick, 1997].

Протягом перших десятиріч методологічним базисом програм 
раннього втручання були медична модель інвалідності та педагогічна 
концепція корекцiï порушень, але поступово теоретичнi засади зсу-
нулися в бiк прогресивнішоï біопсихосоціальноï моделi, згідно з якою 
розвиток дитини є результатом взаємодії біологічних, психологічних та 
соціальних чинників. Серед останнiх одним з основних елементів є ди-
тячо-батьківські ранні відносини, якi багато в чому визначають якість 
розвитку дизабільної дитини [G.  L.  Engel, 1980]. Згiдно з  культурно-
iсторичною теорiєю Л. С. Виготського та сучасними уявленнями, котрі 
ïï успадкували, процеси соцiалiзацiï дитини, iнтерiорiзацiï сукупного 
суспiльного досвiду, знань, поняттiв та навичок, загальний розвиток 
малюка здiйснюється, живиться, стимулюється й  опосередковується 
тiсним контактом із дорослими, насамперед із батьками. Дослiдники 
рiзних теоретичних шкiл та напрямкiв погоджуються з тим, що саме 
в  родинi дитина набуває першого досвiду соцiальноï та емоцiйноï 
взаємодiï, яка задовiльнює потреби в  прийняттi, визнаннi, захистi, 
емоцiйнiй пiдтримцi, повазi й, узагалi, в розвитку. Щодо самих немов-
лят, то їх розглядають як активних iндивiдів, що шукають насамперед 
соцiальноï стимуляцiï та розвиваються в соцiальнiй взаємодiï [Д. Бо-
улбі, 2003; Дж. Баттервот, 2000; А. Є. Смирнова, 1996; D. Stern, 1994]. 
Порушення психомоторного розвитку в дитини раннього вiку створю-
ють особливi умови й ускладнюють формування дитячо-батькiвських 
відносин; саме тому в  системi раннього втручання оцiнка якостi, та, 
за необхiдністю, корекцiя цих відносин є важливим компонентом, вiд 
якого суттєво залежить напрямок та змiст роботи.

Останнiм часом проводять чимало дослiджень, у  яких 
дiагностують і  квалiфiкують взаємодiï дитини й  дорослого 
реєстрацiєю та аналiзом вiдеоматерiалiв [Р. Ж. Мухамедрахімов, 2003]. 
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Отриманi у такий спосiб данi допомагають визначити якiсть контакту 
в спецiально органiзованiй ситуацiï спiлкування, наближенiй до умов 
найрелевантнішого й  iнформативного, з  психодiагностичноï точ-
ки зору, «природного експерименту» за А. Ф. Лазурським. Зазначенi 
методи передбачають застосування доволi складноï i тривалоï 
технологiï здобуття та обробки емпiричного матерiалу, але створен-
ня реальноï, дiйсно ефективноï корекцiйноï програми, яка врахову-
вала б якнайбiльше iндивiдуальних та сiмейно-ситуацiйних нюансiв, 
потребує наявностi дiагностичних результатiв саме такого, природ-
ного рiвня i саме такого — ретельного, неквапливого, поглибленого ïх 
аналiзу квалiфiкованим фахiвцем.

Програми раннього втручання спрямовані на допомогу дітям 
перших трьох років життя з відхиленням або загрозою відставання 
у психомоторному та соціально-емоційному розвитку [G. Mahoney et 
al., 1998; G. Mahoney, F. Perales, 2005; Л. В. Блохіна та ін., 2007; Н. Н. Ма-
лофєєв, Ю. А. Разенкова, Н. А. Урядницька, 2007]. Таким чином, кож-
на така програма є системою ранньої діагностики і своєчасної, багато 
в чому превентивної спеціалізованої медичної і психолого-педагогіч-
ної допомоги як дітям із відхиленнями в розвитку, так і  їхнiм бать-
кам. Головною метою раннього втручання є  ефективне подолання, 
корекція та компенсація відхилень у  дитини з  перших років життя 
[М. В. Бикова, 1988; Н. Н. Авдєєва, 2009; С. І. Піхтін, 2010; Н. Н. Акі-
мова, 2010; А.  В.  Старшинова, 2010]. Сучасні уявлення щодо теоре-
тичних підстав раннього втручання базуються на екологічній теорії, 
відповідно до якої розвиток є  процесом формування систем різно-
го рівня, що забезпечують усе розмаїття макро- та мікросоціальних 
зв’язків дитини. Оскільки повнота, темп та умовна нормативність 
розвитку прямо залежать від сімейного та соціального контексту, 
таке розуміння є підґрунтям до екологічного аналізу та своєчасної са-
нації чинників ризику раннього розвитку. Такий підхід передбачає, 
що втручання може охоплювати будь-який рівень системи, та втру-
чання на одному рівні може впливати на інші рівні [J. М. Guralnick, 
1987; R. J. Simeonsson, J. B. Bailey, 1990].

За міжнародного співтовариства раннього втручання [Interna-
tional Society on Early Intervention, 1997], раннього втручання потре-
бують діти з порушеннями інтелекту, зору та слуху, руху, з комуні-
каційними та мовленнєвими проблемами, аутизмом, порушеннями 
поведінки [M. Guralnick, H. Paul, 1997; Г. А. Маковецька та ін., 2004], 
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а  також діти біологічного та соціального ризику: недоношені та 
з  малою вагою, після внутрішньоутробних інфекцій або тяжких 
пологових травм; діти, батьки яких не можуть забезпечити їм не-
обхідних умов розвитку: діти матерів-підлітків, діти неграмотних 
бідних батьків, діти психічно хворих матерів, діти, які піддавалися 
насильству в  сім’ї [Д. В.  Віннікотт, 1998; В.  І.  Брутман, Г.  Г.  Філіп-
пова, І.  Ю.  Хамітова, 2002; Е.  Е.  Ляксо та ін., 2006; М.  Н.  Гуслова, 
Т. К. Стуре, 2006].

Слід зазначити, що створення служби раннього втручання спря-
моване на одночасне розв’язання кількох принципових завдань. 
Діяльність фахівців, зосереджена на віковій групі дітей із вадами 
розвитку від народження до трьох років, дає змогу забезпечити своє-
часний і  максимально можливий їх загальнопсихічний, емоційний, 
інтелектуальний та фізичний розвиток, і, що є  не менш важливим 
для цієї групи дітей, запобігти в них формуванню вторинних пато-
логій [Jack P.  Shonkoff, Samuel  J.  Meisels, 2000]. Як зазначено в  пра-
цях Jack  P.  Shonkoff, Samuel  J.  Meisels, [2000], Л.  Д.  Лебедєва [2003]; 
В. В. Ткачова [2007], концепція раннього втручання, на відміну від ре-
абілітаційної концепції, потребує суттєвого перерозподілу пріорите-
тів в організації професійної ієрархії, де лікар залишається значущою 
фігурою в команді раннього втручання, але не меншу значущість ма-
ють психолог, педагог, логопед (мовленнєвий терапевт), соціальний 
співробітник, внесок та відповідальність яких є рівними й однаково 
важливими для розвитку дитини і функціонування сім’ї. Своєчасне 
виявлення потенціалу малюка з  порушенням розвитку, максималь-
но повне врахування конкретних нюансів допомагає замість «про-
грами взагалі» сформувати індивідуальну,  — що принципово,  — 
сфокусовану на потреби дитини програму її розвитку та навчання, 
що кардинально збільшує шанси на подальші успіхи в  соціалізації 
[Т. В. Архірєєва, 2002; Ю. П. Азаров, 2003; Джоан Дж. Зільбах, 2004; 
Є. Є. Алексєєва, 2010; І. А. Букіна, 2010; О. В. Югова, 2011].

Важливо зазначити, що термін «раннє втручання» є  чітко ви-
значеним, змістовним і тому загальноприйнятим у багатьох країнах 
(США, Німеччина, Велика Британія, Швеція й ін.). Суть цього понятя 
полягає в такому:

– діагностика (розпізнавання, ідентифікація, кваліфікація, оцін-
ка ступеня вираженості аномалії розвитку в дітей раннього віку 
та відповідних проблем у сім’ях, аналіз патогенних чинників, 
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реабілітаційного потенціалу дитини, сильних та слабких ком-
понентів родинного середовища);

– перманентний мультидисциплінарний супровід, допомога, під-
тримка, корекція й інші заходи заради максимально можливої 
адаптації дизабільних дітей [Е. В. Кожевнікова та ін., 1998];

– санація, оптимізація та гармонізація психологічної атмосфери 
в родинах, де такі діти виховуються, в тому числі обов’язковий 
психологічний коучінг (тренінг) для їх батьків;

– передбачення, профілактика та, за необхідністю, усунення вто-
ринної психологічної та психосоматичної патології, що може 
розвинутися на тлі основної проблеми [M. Guralnick, 1997].

Раннє втручання як система міждисциплінарної допомоги і під-
тримки дитини і її сім’ї, передбачає надання комплексу спеціальних 
послуг, а саме:

– інформування дорослих членів сім’ї про характер та ступінь 
наявної аномалії розвитку дитини, прогноз та найефективніші 
заходи;

– розробка рекомендацій для розв’язання питань, найгостріших 
та найактуальніших для цієї родини;

– пошук і включення дитини до навчальних, корекційних та ре-
абілітаційних програм згідно з її індивідуальними особливими 
потребами, темпами та специфікою розвитку, реабілітаційним 
потенціалом;

– психокоррекція внутрішньосімейних відносин та батьківсько-
го ставлення до дизабільної дитини, до оточуючого світу, до 
самих себе;

– допомога батькам у вигляді організації взаємодії з батьківськи-
ми групами самодопомоги, суспільними об’єднаннями; посе-
редництво між сім’ями дітей із проблемами розвитку й іншими 
закладами, які здатні й мають надати їм підтримку [А. В. Стар-
шинова, 2010].

Таким чином, сутність системи раннього втручання полягає 
у здійсненні своєчасної кваліфікованої багатофахової допомоги дітям 
з тими чи іншими проблемами розвитку, а також їх сім’ям — із метою 
максимально можливої соціальної, психологічної, педагогічної реабі-
літації й адаптації.
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3.2. Раннє втручання як формування середовища, 
що фасилітує розвиток дитини

В основу психологічної моделі раннього втручання покладено 
концепцію розвитку, яка передбачає, що розвиток дитини раннього 
віку значною мірою залежить від її відносин з оточуючим середови-
щем, передусім з  якістю дитячо-батьківських відносин. Дитина, не-
залежно від наявності в  неї порушень та обмежень, є  не пасивним 
об’єктом зовнішніх впливів, а є активним суб’єктом, який має власні 
ресурси та для реалізації яких необхідно створити належні умови. 
Визначено, що сутність раннього втручання становить комплексний 
супровід родин із дітьми раннього віку з порушеннями розвитку або 
ризиком їх виникнення, який на відміну від корекційної концепції ро-
боти з дитиною (підтягування дитини, яка має відхилення в розвит-
ку, до так званої «норми»), розглядає розвиток дитини раннього віку 
в контексті її відносин з оточуючим середовищем, ставить за основну 
мету нормалізацію життя родини, яка виховує дитину з порушення-
ми, та створення таким чином оптимальних умов для її розвитку.

Для гармонійного розвитку дитини необхідні певні життєві умо-
ви, які забезпечують не лише її фізичне виживання, а й адекватне сти-
мулювання її мозку, психічної та фізичної активності в  перші роки 
життя. Необхідні для розвитку стимули формуються в оточенні до-
рослих, які забезпечують турботу та догляд. Доведено, що для успіш-
ного розвитку дитини необхідне турботливе оточення, яке може 
адекватно реагувати на фізичні, емоційні, соціальні потреби дитини.

Без здійснення фізичного догляду, тілесного контакту, годування, 
захисту дитина, з одного боку, не зможе вижити фізично, а  з іншо-
го боку, не отримає первинних знань щодо простору та свого місця 
в ньому, обсяги й межі предметів, людей та себе, не отримає адекват-
ної тілесної стимуляції та досвіду взаємодії з оточенням. Дорослі ма-
ють приділяти достатньо часу для того, щоб бути в безпосереднього 
тілесному контакті з дитиною, без чого малюки відчувають фізичну 
депривацію, яка спричиняє затримку психічного розвитку.

Проте турботливі дорослі не лише здійснюють фізичний догляд 
за дитиною, а  й стримують її тривоги, регулюють емоції, полягають 
у своїй свідомості особливості її поведінки та характеру, підтримують 
та облаштовують емоції та поведінку свого малюка. Такі властивості 
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дорослого, які виражаються в  здатності витримувати та регулювати 
емоції дитини, заспокоювати її, терпляче ставитися до експериментів 
дитини з середовищем є важливою основою для формування здатнос-
ті дитини до саморегуляції та самозаспокоєння, упевненості у власних 
силах, в освоєнні вмінь, навичок та розвитку творчості дитини.

Фактично, розвиток дитини відбувається за підтримки турбот-
ливого оточення родини. Основною функцією цього кола є фасиліта-
ція розвитку, яку можна визначити як сприяння розвитку особистіс-
ного потенціалу маленької дитини відповідно до її психоемоційних 
потреб на основі неінтрузивної взаємодії та розвиваючих дитячо-
батьківських відносин.

У разі нормативного розвитку дитини фасилітуюча взаємодія 
дорослого з  дитиною є  природною: дорослий в  силу своїх природ-
но зумовлених батьківських здібностей бачить та відчуває потреби 
дитини, зону самостійної розвиваючої активності малюка, де дитині 
не потрібна його участь, але важлива присутність. Дорослий бачить 
«зону найближчого розвитку», де його дієва допомога може бути ко-
рисною дитині, та ту сферу, для освоєння якої ще потрібен час. Роз-
виток здорової дитини в  присутності фасилітуючого оточення від-
бувається природно в  процесі звичайного сімейного життя. Батьки 
спостерігають за дитиною, визначають її ресурси, підтримують її ак-
тивність та облаштовують середовище під потреби розвитку дитини.

Для маленької дитини з порушеннями розвитку такий природний 
процес набуття вмінь та навичок бути спотворюватися та ускладню-
ватися. Сигнали дитини та патерни її поведінки можуть бути незро-
зумілими для дорослих, таким же чином, як жести, міміка, погляди, 
дії оточуючих можуть бути незрозумілими для дитини. Батьки після 
народження дитини з порушеннями перебувають у ситуації емоцій-
ного стресу, та навіть можуть мати прояви депресії, що ускладнює 
природний процес розвитку дитини за рахунок депривації.

У таких випадках здатність родини до фасилітації розвитку своєї 
дитини може бути знижена, самостійна розвиваюча активність дити-
ни пригнічуватися, гаситися неадекватною стимуляцією або гіперопі-
кою. Батьки можуть не пропонувати дитині навчання, недооцінюючи 
її можливості, або помилково застосовувати розвиваючі зусилля до 
навичок, які перебувають поза зоною найближчого розвитку.

Утрата або зниження здатності родини до фасилітації негатив-
но позначається як на психофізичному та соціально-емоційному 
розвит ку дитини, так і  на психодинаміці всієї родини. У  результаті 
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родина, яка виховує дитину з порушеннями розвитку, сама потребує 
фасилітуючого оточення для подолання емоційних складнощів, ін-
формаційного вакууму, фізичних утруднень, які пов’язані з доглядом 
за дитиною та її розвитком.

У таких умовах функцію фасілітуючого оточення виконує систе-
ма раннього втручання, використовуючи взаємодію між фахівцями, 
дитиною та батьками як механізм нарощування фасилітуючої функ-
ції батьківства.

Ураховуючи вирішальний вплив на розвиток дитини відносин 
з оточенням, особливо в ранньому віці, саме відносини в системі ди-
тина–батьки–фахівці визначено нами як ядро структурно-динаміч-
ної моделі раннього втручання.

Фактично, система відносин становить сукупність попарних вза-
ємовідносин між усіма учасниками, які формуються, розвиваються та 
функціонують у процесі раннього втручання: дитина–батьки (дитя-
чо-батьківські відносини), дитина–фахівці раннього втручання (ро-
боча модель відносин з  третьою особою), батьки–фахівці раннього 
втручання (робочий альянс).

Базуючись на загальних уявленнях щодо структури та функціо-
нування відносин, визначено їх три структурні компоненти: інтра-
психічне суб’єктивне поле кожного учасника, які активізуються під 
час взаємодії, та об’єктивне міжособистісне поле взаємодії, яке можна 
описувати, спостерігаючи за поведінкою за фактичної взаємодії.

Ураховуючи, що в  загальному широкому суб’єтивному полі 
кожного учасника лише деякі інтрапсихічні процеси активізують-
ся в  контексті певних відносин із партнером, було визначено зміст 
суб’єктивного поля для кожного учасника залежно від партнера по 
взаємодії в ранньому втручанні.

У нашому дослідженні інтрапсихічне поле дитини характеризу-
вало її когнітивні, моторні, емоційні й комунікативні властивості. До 
інтрапсихічного поля батьків у контексті ДБВ входили психологічні за-
хисти, копінгові стратегії переживання стресової ситуації, пов’язаної 
з  народженням дитини з  порушеннями, інформованість батьків, ін-
дивідуально-психологічні якості, які забезпечували можливість бути 
адаптивним партнером під час взаємодії з  дитиною, здатність тесту-
вати реальність, розуміти рівень актуального та зони найближчого 
розвитку дитини, її потреби та психоемоційні стани. Міжособистісне 
поле становили зовнішні поведінкові обміни між батьками та дитиною, 
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які можна було спостерігати та описувати. Це створювало можливість 
оцінити, яким чином інтрапсихічні характеристики дитини та батьків 
проявлялися в  поведінці та визначати тип дитячо-батьківських від-
носин як розвиваючий, стримуючий або викривлений. До того ж слід 
було враховувати, що інтрапсихічні процеси дитини та процес взаємо-
дії загалом відбувалися на тлі її фізичних обмежень, які фіксувалися 
у вигляді порушень моторного розвитку різного ступеня та визначали 
особливості зовнішніх поведінкових обмінів між дитиною та батьками.

Інтрапсихічні особливості батьків у контексті відносин із фахівця-
ми полягали в психологічних захистах, які виникали внаслідок тривоги, 
пов’язаної з порушенням у дитини та необхідністю відвідування про-
грами раннього втручання, здатності до тестування реальності, фено-
менах ідеалізації або знецінення, рівні та змістовному наповненні комп-
лаєнсу, емоційному стані батьків у ситуації участі в заняттях із дитиною 
разом із фахівцями, очікуваннях від допомоги, довірою до фахівців, ко-
мунікативних навичках. Інтрапсихічне поле фахівців у межах відносин 
із батьками включало емпатію, комунікативні навички, професійну са-
мооцінку, емоційну стабільність, спроможність витримувати негативні 
емоційні реакції батьків та аналізувати власні почуття. Фактична взає-
модія батьків та фахівців давала змогу визначати якість робочого альян-
су та характеризувати відносини, які формувалися між ними (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Психологічна модель раннього втручання (ПМРВ)
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Результати проведених досліджень засвідчили наявність якісних 
змін у всіх трьох структурних компонентах дитячо-батьківських від-
носин: рівень та структура розвитку дитини, індивідуально-психоло-
гічні особливості дорослого, дитячо-батьківська взаємодія. У запро-
понованій моделі раннього втручання об’єктом впливу було обрано 
поле міжособистісної взаємодії. Вибираючи компонент, на який спря-
мовувався та чинився вплив ураховувалося те, що в системі, яку скла-
дають дорослий та дитина, всі зазначені елементи перебувають у по-
стійній динамічній взаємодії, та зміни одного з них змінюють решту.

Яким же чином здійснювався вплив? Робота фахівців у ранньому 
втручанні передбачала моделювання під час кожного заняття такої 
взаємодії дитини та фахівця, в якому дитина виступала не об’єктом 
розвиваючого впливу, а  була суб’єктом розвиваючої взаємодії. Під 
час такої взаємодії враховували мотивацію, потреби та бажання ди-
тини, фахівець раннього втручання виступав як адаптивний партнер, 
який вивчав спектр сигналів дитини, синтезував їх у комунікативні 
повідомлення, мотивував дитину на підтримку гармонійної реци-
прокної взаємодії, у якій ступінь близькості, контакту, рівень афекту 
взаємно модифікувалися й регулювалися обома партнерами — дити-
ною та фахівцем.

Отже, завданням для фахівців було демонструвати такі типи по-
ведінки, які підтримують та збільшують можливості дитини, сприя-
ють розвитку її вмінь і навичок, та розширюють її досвід розвиваючої 
взаємодії. А  батьки, які брали участь у  заняттях, могли бачити, за-
своювати й інтеріорезувати таку модель, аби реалізувати її у власній 
взаємодії з дитиною.

Для забезпечення розвиваючого характеру взаємодії фахівці вико-
ристовували такі прийоми: приписування сенсу поведінці та емоціям 
дитини для конвертації сигналів малюка в  осмисленні й  упізнаванні 
повідомлення, перетворення розрізнених сигналів невербальної та 
вербальної взаємодії в комунікативні акти, розуміння емоційних про-
цесів дитини, використання мотиваційних сигналів, які відповідають 
рівню розвитку дитини, та модифікація фахівцями поведінки для до-
сягнення відповідних рівнів мотиваційних сигналів, спрямованих на 
малюка, забезпечення відчуття безпеки в разі дослідницької активнос-
ті дитини, підтримку відповідного взаємного ритму взаємодії, розумін-
ня та опис поведінки дитини з точки зору її психічних станів та намірів, 
фіксація причинно-наслідкових зв’язків між поведінкою й емоційними 
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станами. Усе це забезпечувало передбачуваність взаємодії для малюка 
та сприяло формуванню концепції «Я» дитини.

Сценарій кожного заняття з дитиною в межах програми ранньо-
го втручання передбачав послідовний розвиток у дитини певних на-
вичок і вмінь, оскільки потреба їх нарощування була провідною для 
батьків, які зверталися за професійною розвиваючою допомогою. Це 
підтверджено результатами дослідження та проявлялося в  скаргах, 
у яких саме порушення розвитку малюків було провідним спрямову-
ючим чинником.

Ураховуючи, що діти мали комплексні затримки різного ступеня 
вираженості, які охоплювали комунікативну, моторну, соціально-емо-
ційну, когнітивну сфери, та потребували втручання фахівців різних 
спеціальностей (психологів, логопедів, фахівців із фізичної реабіліта-
ції), запропонована модель раннього втручання давала змогу виділяти 
змістовну частину корекційної та реабілітаційної роботи в межах про-
фесійної компетенції кожного спеціаліста, але водночас створювало 
загальне поле для всіх спеціалістів тим, що кожен із них на заняттях 
моделював розвиваючу взаємодію і працював у межах такої взаємодії.

Визначено дві складові програм раннього втручання: навчаль-
но-розвиваюча та психокорекційна. Зміст навчально-розвиваючої 
складової для дитини включав формування командою фахівців умінь 
і навичок згідно з онтогенетичним порядком їх виникнення, врахо-
вуючи індивідуальні особливості дитини та розвиток життєвих ком-
петенцій дитини, тобто можливість реалізувати знання й  навички 
в повсякденному функціонуванні та діяльності, яка відповідає її по-
требам та можливостям.

Зміст навчально-розвиваючого компонента для батьків — це на-
вчання прийомам розвитку дитини, інформування про її індивіду-
альні особливості, обговорення шляхів створення розвиваючого се-
редовища, яке б ураховувало індивідуальні потреби дитини.

Психокорекційна складова програм раннього втручання перед-
бачала моніторинг дитячо-батьківських відносин, у разі виявлення їх 
порушень — формування розвиваючих ДБВ, дослідження особливос-
тей психодинаміки розвитку дитини з урахуванням наявних психомо-
торних порушень, психологічний супровід батьків щодо переживання 
горя, пов’язаного з порушеннями розвитку дитини, консультування 
батьків із метою активізації їх творчих ресурсів у підтримці дитини 
та здатності до командної роботи з  фахівцями раннього втручання. 
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Таким чином, основною спрямованістю психокорекційного компо-
ненту програм раннього втручання був розвиток дитячо-батьківських 
відносин. Важливим було те, що в разі як розвиваючих, так і поруше-
них (стримуючих або викривлених) дитячо-батьківських відносин 
фахівець раннього втручання виступав третьою особою для пари до-
рослий–дитина, формував психологічний простір та створював умови 
для соціалізації дитини. Спілкування дитини з третьою особою в при-
сутності матері (близького дорослого) й у взаємодії з нею (ним) є осно-
вою для формування й установлення міжособистісних відносин з ото-
ченням, розвитку здатності до розширення кола соціальних контактів. 
Спеціаліст раннього втручання, стаючи третьою особою, моделював 
ситуацію «відкритого суспільства» як для дитини, так і для дорослого. 
Він був носієм і втілював «соціальні повідомлення» для дитини з по-
рушеннями психомоторного розвитку на кшталт «ти можеш розра-
ховувати на інших, ти можеш вимагати від інших, ти можеш бути ці-
кавим та корисним іншим»; для матері та близьких дорослих дитини: 
«Ти можеш довіряти зусиллям твоєї дитини впливати на суспільство, 
отримувати його відгуки та долати його виклики».

Таким чином, раннє втручання дає змогу фасилітувати розвиток 
дитячо-батьківських відносин на різних рівнях: діадному, коли роз-
виваючі ДБВ не сформовані, робота передбачає створення терапев-
тичних умов для інтроєкціювання менталізуючої, підтримуючої та 
розвиваючої функції батьками, а також у тріадному, коли пара дорос-
лий–дитина є гармонійною, але перед нею стоїть завдання розвит ку 
сепарації та включення третьої особи разом із зустрічним проце-
сом — повернення дорослого до його функціонування в суспільстві 
та переорієнтацією інтересів від дитини до ширшого соціуму.

Отже, методологічною основою раннього втручання є системний 
підхід, який забезпечує цілісний погляд на розвиток дитини, розгля-
дає можливості та потенціал розвитку дитини в контексті сімейних та 
ширших соціальних відносин та передбачає пошук, побудову та ви-
користання внутрішніх та зовнішніх ресурсів родини й дитини. Ран-
нє втручання має значну психологічну складову та реалізується че-
рез психологічний супровід сімей, які виховують дітей раннього віку 
з порушеннями розвитку. Необхідно розглядати раннє втручання як 
соціальну, комплексну, ціннісно орієнтовану та цілісну організаційну 
систему, що здатна до саморозвитку, саморегуляції та передбачає си-
стему паритетних відносин фахівців та батьків.
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3.3. Системні засади раннього втручання

Методологічною основою раннього втручання є системний під-
хід, який забезпечує цілісну концепцію на розвиток дитини з  по-
рушенням та розглядає можливості та потенціал розвитку дитини 
в контексті сімейних та ширших соціальних відносин. Використання 
системного підходу в  ранньому втручанні створює можливість по-
долати вузький погляд, орієнтований на реабілітацію та навчання 
дитини, який існував протягом досить довгого часу, та передбачає 
перенесення уваги на її розвиток, ураховуючи зовнішні та внутрішні 
аспекти функціонування родини з дитиною раннього віку з порушен-
нями психомоторного розвитку.

Зважаючи на системні позиції, нами були виділені характерис-
тики, які змістовно описують раннє втручання як системне явище. 
А саме: раннє втручання є соціальною, комплексною, ціннісно орієн-
тованою та цілісною організаційною системою, що здатна до самороз-
витку та саморегуляції та передбачає систему паритетних відносин.

Соціальний характер раннього втручання визначається тим, 
що його зміст та структура виходять із певної моделі інвалідності, 
яка відображає ставлення суспільства до неповносправності. Раннє 
втручання базується на біопсихосоціальній моделі інвалідності, яка 
дає змогу враховувати всі складові функціонування людини з особ-
ливими потребами в суспільстві та розглядає неповносправність як 
одну з багатьох ознак, що розрізняє людей. Комплексність раннього 
втручання як системи спирається на холістичний підхід, що перед-
бачає погляд на дитину, в  тому числі й  з неповносправністю, як на 
особистість, котра має біологічні, психологічні, соціальні, духовні 
й інші потреби. Саме потреби дитини, що змінюються, лежать в осно-
ві програм раннього втручання. Крім того, функціонування системи 
раннього втручання, як системи комплексної, пов’язане зі збалансо-
ваним сполученням вузькопрофесійної та міждисциплінарної діяль-
ності в контексті цілісного розвитку дитини.

Визнання цінності сімейного виховання дитини та вирішального 
впливу дитячо-батьківських відносин на розвиток дитини становить 
ціннісні засади раннього втручання. Саме тому суб’єктом у ранньому 
втручанні є родина, а якість дитячо-батьківських відносин є перед-
умовою та запорукою оптимального розвитку дитини.
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Те, що раннє втручання — це система паритетних відносин, озна-
чає, що експертна модель взаємодії фахівців та батьків змінюється на 
модель співробітництва з родиною та побудови з нею партнерських 
відносин. Процес організації робочого альянсу з батьками супрово-
джується обговоренням зон відповідальності фахівців і батьків, а та-
кож зон їх спільної відповідальності під час реалізації програм ран-
нього втручання.

У системі раннього втручання наявні певні структурні компо-
ненти, взаємодія та взаємозв’язок яких створює їй можливість функ-
ціонувати як цілісна організаційна система. Ця система є відкритою 
та стимулюючою, тобто вона не замкнена на внутрішніх процесах, 
її функціонування стимулює розвиток зв’язків дитини й родини за-
галом з оточуючим соціальним та психологічним середовищем, вона 
є відкритою до нових наукових та практичних досягнень, може їх аси-
мілювати та використовувати в інтересах дітей та родин. Раннє втру-
чання як система здатне до саморозвитку та саморегуляції. Основна 
спрямованість раннього втручання — це системний пошук, побудова 
та використання внутрішніх та зовнішніх ресурсів родини та дитини. 
Саме такий «ресурсний» підхід і дає змогу розглядати раннє втручан-
ня як систему психологічного супроводу сімей, що виховують дітей 
раннього віку з психомоторними порушеннями.

Таким чином, принципами раннього втручання як системи пси-
хологічного супроводу є орієнтованість на особистість дитини, сімей-
ну центрованість, потреби родини та побудову партнерських відно-
син із батьками, міждисциплінарність та командність, що покладено 
в основу розробленої технології раннього втручання для надання до-
помоги дітям та сім’ям.

На підставі аналізу провідних характеристик оточення та його 
ролі в розвитку дитини надане визначення поняттю «фасилітація роз-
витку» як процесу сприяння розвитку особистісного потенціалу ма-
ленької дитини відповідно до її психоемоційних потреб на основі не-
інтрузивної взаємодії та розвиваючих дитячо-батьківських відносин.

Отже, за наявності в  дитини порушень розвитку і  складнощів 
у  батьків у  з’язку з  емоційним стресом здатність родини до фаси-
літації розвитку своєї дитини може бути втрачена або знижена. Це 
негативно позначається як на психофізичному та соціально-емоцій-
ному розвитку дитини, так і на психодинаміці всієї родини. Унаслі-
док цього родина, яка виховує дитину з порушеннями розвитку, сама 
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потребує фасилітуючого оточення, функцію якого виконує система 
раннього втручання. Батьки набувають власні фасилітаційні вміння 
в результаті спільної діяльності з фахівцями в процесі реалізації про-
грам раннього втручання. Зміст раннього втручання як системи пси-
хологічного супроводу сімей, які виховують дітей раннього віку з по-
рушеннями розвитку, становить фасилітація розвитку дитини через 
нарощування фасилітуючої функції батьків.

3.4. Технологія раннього втручання
Під час дослідження було розроблено технологію раннього 

втручання як системи психологічної допомоги родинам, що вихову-
ють дітей раннього віку з порушеннями розвитку. У розробці техно-
логії було використано підхід, утілений у Міжнародній класифікації 
функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для дітей 
та підлітків ( МКФ-ДП ВООЗ, 2007). Він полягає в тому, що форми 
та зміст допомоги дітям із проблемами здоров’я та розвитку, неза-
лежно від порушення структур та функцій організму, мають відпо-
відати контексту їх повсякденного життя, спиратися на потреби, що 
змінюються, сприяти соціалізації дитини та розширенню її можли-
востей брати участь у  діяльності, незалежно від ступеня та якості 
порушень органу або функції.

Технологія раннього втручання передбачає таку послідовність 
етапів: звернення батьків, первинна оцінка розвитку дитини та по-
треб родини, визначення первинного запиту, обговорення первинної 
оцінки командою фахівців та вибір команди для роботи з родиною, 
обговорення результатів первинної оцінки з  батьками, формулю-
вання й  узгодження функціонального запиту, поглиблена оцінка 
відповідно до функціонального запиту, створення та виконання ін-
дивідуальної програми раннього втручання, моніторинг та оцінка 
результатів виконання програми, вихід із програми раннього втру-
чання (рис. 3.2).

3.4.1. Звернення батьків

Звернення батьків має на меті запис на первинну зустріч та здій-
снюється особисто батьками. Запис є  важливим та відповідальним 
моментом у встановленні довірливих та доброзичливих відносин із 
батьками, оскільки це перший контакт батьків із фахівцями. На час 
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звернення батьки, як правило, мали вже досвід спілкування з  ліка-
рями, та за нашими даними 30,6 % батьків суб’єктивно сприймали 
цей досвід як негативний. Під час запису отримувалася інформація 
від батьків про проблеми дитини, узгоджувалися дата і час первин-
ної оцінки, обговорювалися правила, які визначали фіксовану трива-
лість первинної зустрічі, взаємну відповідальність батьків та фахівців 
щодо її дотримання, батьки отримували опитувальник про розвиток 
дитини.

На запитання опитувальника батьки відповідали вдома, прово-
дячи ретельне спостереження за поведінкою дитини, а за необхіднос-
ті — створюючи спеціальні умови, в яких можна перевірити наявність 
тих або інших навичок. Таким чином батьки мали можливість бути 
активними учасниками процесу оцінки з  самого початку. Оскільки 
в опитувальниках разом із такими градаціями оцінки вмінь, як «є» 
або «немає» виділяється градація «почав виконувати протягом остан-
ніх тижнів», наявність саме таких відповідей свідчила про те, наскіль-
ки батьки спроможні до активного спостереження та розуміння своєї 
дитини. Заповнення батьками опитувальника до першої зустрічі спе-
ціалістів із дитиною створювало можливість залучати їх до процесу 
оцінки з самого початку та зробити їх активними учасниками.

Первинна оцінка потреб. 
Первинний запит 

Звернення 
батьків

Обговорення первинної 
оцінки.

Вибір команди та 
координатора 

Поглиблена оцінка 
відповідно до 

функціонального 
запиту

Обговорення з батьками 
результатів оцінки. 

Складання та узгодження 
програми

Зустріч з батьками. Обговорення результатів оцінки. 
Формулюваня та узгодження функціонального запиту

Реалізація програми. 
Періодична оцінка 

ефективності програми

Рис. 3.2. Етапи раннього втручання
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3.4.2. Первинна міждисциплінарна оцінка розвитку дитини 
та якості дитячо-батьківських відносин

Традиційним та звичним початком роботи з  сім’єю, що виховує 
дитину з порушеннями розвитку, як для батьків, так і для спеціалістів 
є оцінка розвитку дитини з точки зору встановлення діагнозу (ступе-
ня здоров’я або нездоров’я, норми або патології), вивчення одним або 
кількома фахівцями рівня розвитку дитини в різних сферах для того, 
щоб зрозуміти, яким є  актуальний рівень розвитку дитини, а  потім 
підібрати для неї відповідну навчальну/розвиваючу програму. Досить 
часто отримані результати інтерпретують як перелік «невмінь» дитини 
та оцінка перспектив її розвитку через її вразливість та обмеження.

У ранньому втручанні як сучасній системі сімейно-центрованої 
комплексної допомоги розвитку дитини раннього віку поняття оцінки 
здоров’я та розвитку розширено до поняття оцінки потреб дитини та 
сім’ї. Програми раннього втручання спрямовані на те, щоб посилювати 
функціональні здібності дитини, яка має порушення розвитку, розши-
рювати межі її участі в різноманітній діяльності, збільшити потенціал 
маленької дитини для її майбутнього незалежного життя в суспільстві. 
Оцінка в ранньому втручанні побудована таким чином, що дає змогу 
зробити перехід від визначення загальної перспективи розвитку ди-
тини до функціональнішої перспективи, можливостей дитини брати 
участь у необхідних щоденних діях. Якість розвитку будь-якої дитини 
визначають тим, як вона застосовує різні навички в  повсякденному 
житті — грі, проведенні вільного часу, розвагах, діях самообслугову-
вання (приймання їжі, одягання, вмивання тощо), спілкуванні з оточу-
ючими, а не лише рівнем розвитку тієї чи іншої навички. Таким чином, 
процес проведення оцінки є процесом розуміння компетенцій, обме-
жень та ресурсів кожної конкретної родини та дитини.

Особливостями оцінки в  психологічній моделі раннього втру-
чання є  не лише те, що до суто медичних показників та норматив-
ної оцінки навичок і вмінь додано оцінку соціального оточення, роз-
виваючого простору, батьківської компетентності, індивідуальних 
особ ливостей батьків, стресорів, які впливають на розвиток дитини, 
а також дитячо-батьківських відносин, а й те, що дитину розглядають 
у межах сімейних, культурних та суспільних систем. Оцінка прово-
диться та її результати інтерпретуються, урахувуючи, як дитина діє 
в межах цих систем.
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Під час нашого дослідження оцінку розвитку дітей та якості дитя-
чо-батьківських відносин проводили на всіх етапах роботи з дитиною 
та родиною, включаючи первинну, поглиблену та динамічну оцінку.

Розроблена процедура первинної оцінки передбачала проведен-
ня первинної зустрічі з дитиною та батьками спільно лікарем та пси-
хологом, результати якої фіксувалися в розробленій карті первинної 
оцінки (див. додаток 1).

Важливою складовою першої зустрічі було встановлення довіри 
та довірчого контакту, особливу увагу звертали на фізичний та пси-
хологічний чинник контакту. Саме тому первинну оцінку проводили 
в ігровій кімнаті, де є різноманітні іграшки, що використовували за-
лежно від віку дитини або її можливостей. Усі спеціалісти працювали 
без медичних халатів, фахівці для встановлення ліпшого контакту та 
створення найкомфортнішої та найдовірливішої атмосфери витри-
мували правила контакту та взаємодії, розташовуючись «на одному 
рівні» у спілкуванні з дитиною.

Спільна присутність спеціалістів виконувала кілька функцій: 
давала змогу уникати необхідності батькам повторювати кілька ра-
зів одну і ту саму анамнестичну інформацію для різних спеціалістів, 
а  спеціалістам створювала можливість формувати спільний погляд, 
отримуючи інформацію від батьків, разом спостерігаючи за поведін-
кою дитини й особливостями взаємодії дитини та батьків.

Скарги батьків записували максимально детально, з  викорис-
танням прямої мови та висловів батьків, що допомагало відтворити 
батьківський спосіб викладення та оригінальний зміст того, що тур-
бує батьків.

Під час первинної оцінки проводили збір анамнезу, описувались 
негативні біологічні чинники, які впливали в анте-, пре- та постна-
тальному періоді, уточнювали, в яких лікувально-профілактичних та 
реабілітаційних закладах дитина отримувала й отримує допомогу, лі-
кар оцінював соматичний, неврологічний статус дитини.

На всіх етапах оцінки з’ясовували батьківський погляд на мотор-
ний, сенсорний, комунікативний, соціально-емоційний розвиток 
дитини, визначали наявність складнощів у щоденних рутинах, опи-
сували особливості формування ігрової діяльності й  організації 
розвиваючого простору в  домашніх умовах. Фіксували інформацію 
щодо особливостей сну, годування, поведінки дитини, її реакцій на 
короткотермінову відсутність батьків. З’ясовували ті індивідуальні 
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прийоми, які використовують батьки для заспокоєння та підтрим-
ки дитини в критичних ситуаціях, способи заохочення — покарання 
та їх співвідношення під час спілкування з дитиною, типові реакції 
дитини на незнайомі ситуації, можливості її адаптації до змін. Ви-
значали, хто проводить найбільше часу з дитиною протягом дня, чи 
є в родини система підтримки з боку близьких та друзів. З’ясовували 
наявність стресів, які б, на думку батьків, могли вплинути або впли-
вають на розвиток дитини.

Максимальна точна фіксація батьківських оцінок давала змогу 
отримати інформацію про змістовність уявлень батьків про розвиток 
та індивідуально-психологічні особливості дитини, чинники середо-
вища, які впливають на її розвиток.

У результаті спостереження за поведінкою дитини, батьків та 
дитячо-батьківською взаємодією в  ігровій кімнаті та проведення 
діагностичних проб фахівці визначали рухові можливості дитини, 
наявність проблем у  моторній сфері та в засобах пристосування та 
використання наявних можливостей для опанування оточуючим се-
редовищем. Особливо фіксувалися моменти, коли зниження рухової 
активності не мало чітких фізичних чинників, а виникало за рахунок 
емоційних проблем або недостатності комунікаційних здібностей. 
Аналізували когнітивний та мовленнєвий розвиток дитини.

Під час первинної оцінки особливостей спілкування та контак-
ту зі спеціалістами враховували той факт, що дитина була вимушена 
спілкуватися з  незнайомими дорослими в  незнайомому приміщен-
ні, та оцінювали, як швидко та як саме вона включалася до взаємодії 
або гри зі стороннім дорослим. Фіксували активність в  ініціюванні 
спілкування з дорослим, визначали вербальні та невербальні засоби 
дитини (залежно від віку та можливостей), якими вона залучає до-
рослого до контакту та спільної активності.

У подальшому на всіх етапах оцінки враховували динаміку якості 
спілкування дитини зі спеціалістами не лише в ігровій кімнаті під час за-
нять, а й у приміщенні Центру під час зустрічі з незнайомими дорослими.

Спостереження за грою дитини було спрямоване на визначення 
якісних особливостей ігрової діяльності та її відповідності віку дити-
ни. Для цього використовували різноманітні іграшки, які дитина мог-
ла вибирати на свій смак та вподобання. Також проводили діагнос-
тичні ігри, які відповідають віковим та індивідуальним можливостям 
дитини. Але акцентували на спонуканні власної активності дитини та 
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створенні такої атмосфери, у якій дитина почувалася б максимально 
безпечно та могла найбільшою мірою показати свої здібності.

На всіх етапах оцінювання фіксували емоційний стан дитини та 
його динаміку, особливості адаптації до нових умов, відображали ре-
зультати спостереження за емоційним станом батьків, особливостя-
ми їх поведінки, а також особливостями взаємодії дитини з мамою та 
близькими дорослими.

3.4.3. Обговорення результатів оцінки  
з батьками. Поняття про запит

Планування та визначення змісту й напрямків поглибленої оцін-
ки проводили під час зустрічі з  батьками. У  зустрічі брали участь 
батьки, один із фахівців, який проводив первинну оцінку, та команда, 
сформована для роботи з дитиною та родиною потім. Ця зустріч мала 
певну структуру та складалася з кількох етапів.

На початку фахівець, який проводив первинну оцінку, давав бать-
кам інформацію щодо її результатів, обговорював із батьками питан-
ня, пов’язані з первинною оцінкою, та представляв членів команди як 
тих фахівців, котрі працюватимуть із родиною. Після цього він зали-
шав батьків із командою для подальшого обговорення та планування 
спільних дій, озвучуючи завершення своїх функцій у взаємодії з роди-
ною. Така «передача» була важливим компонентом побудови відносин 
із батьками, оскільки досить чітко визначала кордони відповідальності 
певних фахівців та завершення циклу їх взаємодії з батьками. Коли фа-
хівець, що проводив первинну оцінку, ставав членом команди для по-
дальшої роботи, саме він був фасилітатором зустрічі з батьками.

На наступному етапі зустрічі з батьками визначали функціональний 
запит. Ураховуючи, що основною характеристикою функціонального за-
питу є його відповідність контексту щоденного життя родини та відтво-
рення пріоритетів родини в розвитку дитини в контексті щоденного жит-
тя, запиту визначали на підставі обговорення з батьками типового дня 
родини. Батьків просили докладно розповісти, яким чином проходить 
типовий день дитини, які складнощі виникають під час реалізації щоден-
них рутин — прийому їжі, умивання, гуляння, спілкування тощо. Ця ін-
формація давала змогу встановити, реалізація яких щоденних домашніх 
рутин становила найбільші труднощі для батьків, та визначити, які сфери 
розвитку і в якому напрямку потребують поглибленої оцінки для подаль-
шого формування індивідуального плану раннього втручання.
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Завершальну частину зустрічі з батьками присвячували вибору 
й узгодженню зручного для батьків і дитини часу для проведення по-
глибленої оцінки, відвідування занять, обговорення правил і меж від-
повідальності батьків і фахівців.

3.4.4. Поглиблена оцінка розвитку дитини
Поглиблену оцінку проводили протягом 3–4 зустрічей трива-

лістю по 50 хв. Оцінку проводила мультидисциплінарна команда 
фахівців, склад якої залежав від потреб дитини. Батьки завжди були 
присутні в кімнаті з дитиною та фахівцями. Формат зустрічей перед-
бачав як формалізоване тестування тих чи інших навичок дитини, 
так і таку організацію взаємодії з дитиною та спілкування з батьками, 
яка б створювала можливість оцінити особливості розвитку дитини 
та обмеження в  її функціонуванні, унікальні можливості та ресур-
си дитини та батьків (так звані «сильні сторони»), потреби дитини 
в кожній сфері розвитку (фізичній, пізнавальній, соціально-емоцій-
ній, комунікативній), пріоритети родини щодо розвитку дитини, на-
вчальні можливості середовища, в якому живе дитина, а також якість 
дитячо-батьківських відносин.

Важливим етапом було досягнення батьками та спеціалістами 
узгодженої думки про потреби дитини, її сильні сторони, уміння 
й перспективи оволодіння тими чи іншими навичками й ту міру до-
помоги, якої дитина поки що потребує, фактично зону найближчого 
розвитку дитини.

Результати поглибленої оцінки обговорювали з  батьками та за-
носились до профілю розвитку дитини (див. додаток 2). Це було осно-
вою створення індивідуальних програм раннього втручання.

3.4.5. Оцінка дитячо-батьківських відносин
Важливою частиною оцінки було визначення якості та динаміки 

дитячо-батьківських відносин, для чого узагальнювали всю отриману 
від батьків та дитини інформацію, а також результати спостереження.

Поглиблену оцінку дитячо-батьківських відносин в нашому до-
слідженні проводили за допомогою інтерв’ю з батьками, які вихо-
вують дітей раннього віку з порушеннями розвитку [Г. В. Кукуруза, 
А. М. Кравцов, 2005].

Це інтерв’ю складається з  19 питань, які сформульовані таким 
чином, щоб батьки мали можливість приводити реальні приклади 
напружених міжособистісних ситуацій, описувати свій внутрішній 
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досвід та досвід дитини під час посиленої афективної активації, а та-
кож відповідати на прямі питання про почуття дорослого і дитини 
в тій чи іншій ситуації взаємодії. Якість дитячо-батьківських відно-
син оцінюють на підставі контент-аналізу тексту інтерв’ю. Одиниця-
ми аналізу є речення та частини тексту, у яких дорослий описує:

– певні форми взаємодії з дитиною;
– власні переживання та почуття;
– почуття дитини;
– почуття, які пов’язані зі взаємодією та відносинами.
Для аналізу результатів інтерв’ю було розроблено систему оцін-

ки, що включала кілька ознак, сукупність яких дає змогу визначати 
якість дитячо-батьківських відносин: причинно-наслідковий зв’язок, 
невербальна взаємодія, афективно-поведінкова регуляція, вербаліза-
ція дорослим власних почуттів та менталізація. Кожна виділена озна-
ка є порядковою шкалою, має три градації, оцінюється від 0 до 2 балів 
залежно від якості, з якою ознаку подано в тексті інтерв’ю. Ці ознаки 
були виділені, зважаючи на те, що в ранньому віці основою для фор-
мування дитячо-батьківських відносин є  невербальна комунікація, 
взаємна чутливість до соціальних сигналів дорослого та дитини, пе-
редбачуваність та доступність дорослого для дитини та психоемоцій-
на зрілість дорослого.

Ознака «причинно-наслідковий зв’язок» указує на те, чи фік-
сує дорослий у свідомості факт взаємного впливу дитини та батьків 
на емоційному і на поведінковому рівні, та визначається наявністю 
в тексті інтерв’ю указань на причинно-наслідковий зв’язок між емо-
ційним станом та поведінкою дитини і дорослого.

Ознаку «причинно-наслідковий зв’язок» уведено в оцінку у зв’язку 
з тим, що дитина для свого гармонійного розвитку має потребу в пе-
редбачуваних послідовних взаємодіях зі значущим дорослим, аби 
сформувати стійке внутрішнє уявлення про себе та оточення. З мо-
менту народження малюка батьки сприяють гармонійному розвитку, 
усвідомлюючи причинно-наслідкові зв’язки між поведінкою та емо-
ційною взаємодією дорослого і дитини та приписуючи сенс поведінці 
й  емоціям маленької дитини. Відповідаючи індуктивно на наміри та 
дії малюка, батьки створюють підтримуючу атмосферу для розвит-
ку сенсорного, афективного, когнітивного та мотиваційного сприй-
няття. Послідовна та логічна реакція батьків перетворює сигнали по-
ведінки дитини в осмислені й зрозумілі повідомлення, на які, у свою 
чергу, дорослий може відповісти поведінкою й емоційними проявами,  
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які мотивують дорослого і дитину на подальшу інтеракцію. Відсутність 
у дорослого здатності осмислювати причинно-наслідкові зв’язки пове-
дінкових реакцій та емоційних проявів у парі дитина–дорослий не дає 
змоги дитині формувати у своїй внутрішній уяві цілісного сприйняття 
реальності оточуючого світу та людських відносин.

Ознака «невербальна взаємодія» вказує на те, чи є невербальна 
взаємодія дорослого та дитини комунікаційним актом, який відпо-
відає ситуації, віку та рівню розвитку дитини. Під час аналізу визна-
чають наявність у  текстах інтерв’ю опису невербальної комунікації 
дорослого та дитини.

Ознака «невербальна взаємодія» виділена на основі базового поло-
ження щодо теорії прив’язаності про здібності дитини, які дають змогу 
їй добитися відповіді від оточуючого середовища (плач, посмішка й ін.). 
Важливо, щоб дорослий був для дитини адаптивним партнером — чут-
ливим та підтримуючим його потреби, які змінюються в процесі розвит-
ку. Такий вплив адаптивного партнера  — дорослого перетворює набір 
розрізнених сигналів невербальної взаємодії в значущий комунікативний 
акт. Поступовий та прогресивний розвиток дитини залежить від стабіль-
ної та передбачуваної невербальної взаємодії зі значущим дорослим.

Ознака «афективно-поведінкова регуляція» означає, чи регулює 
взаємодія поведінку й емоційний стан дитини.

Уведення в систему оцінки ознаки «афективно-поведінкова регу-
ляція» базується на положенні про те, що маленька дитина внаслідок 
нерозвиненості гармонійної регуляції функцій гальмування та збу-
дження нервової системи потребує турботливого дорослого для за-
спокоєння або мотивації до пізнавальної діяльності чи активної вза-
ємодії. Поведінка дорослого, яка регулює поведінку дитини,  сприяє 
формуванню в дитини потреби в соціальному відгуку — малюк отри-
мує здатність відгукуватися на емоційні та поведінкові сигнали до-
рослих із метою отримання поради для регуляції власних емоцій та 
поведінки. Коли дитина дорослішає, вона перетворює цю регулятор-
ну функцію дорослого у власну здатність самозаспокоєння.

Ознака «вербалізація власних почуттів» вказує на те, чи може до-
рослий описати власні почуття, які пов’язані з дитиною та відносина-
ми з нею, та пред’явити їх іншим людям.

Використання ознаки «вербалізація власних почуттів» базу-
ється на припущенні про те, що чим краще дорослий може відчу-
вати й  усвідомлювати різноманітні способи, якими він стимулює 
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маленьку дитину, тим більше він стає обізнаним про вплив власної 
поведінки та почуттів на поведінку, почуття та загальний розвиток 
дитини, та тим більше компетентність та зацікавленість проявляє 
у  взаємодії з  ним сама дитина. Дорослого і  дитину розглядають як 
систему, в  межах якої розвиток і  зміни одного члена впливають на 
іншого. У зв’язку з цим особливо важливим є мотивація та здатність 
дорослого до зображення та розпізнавання власних суб’єктивних 
переживань, а  також розуміння їх залежності або незалежності від 
ситуації взаємодії з дитиною. Ця здатність дає змогу дорослому згар-
монізувати вербальну та невербальну взаємодію, передбачити власні 
внутрішні конфлікти, які можуть послабити здатність дорослого під-
тримувати адаптивну поведінку для гармонійного розвитку дитини.

Ознака «менталізація» вказує на наявність у батьків усвідомлен-
ня того, що дитина, незалежно від віку, має власні почуття, думки, 
бажання та потреби. Дорослий описує в  інтерв’ю емоції дитини та 
висловлює припущення про її почуття, думки та бажання.

Ознака «батьківська менталізація» відображує здатність батьків 
зрозуміти та пояснити душевний стан дитини, виходячи з її зовніш-
ньої поведінки. Доведено, що вкрай важливою для соціально-емоцій-
ного та когнітивного розвитку дитини є  здатність батьків розуміти 
й інтерпретувати поведінку дитини в термінах її душевних станів (по-
треби, бажання, почуття, цілі, замисли й причини). Здатність дорос-
лого утримувати у  своїй свідомості образ дитини, пов’язаний з  на-
явністю у  неї почуттів, бажань, намірів, дає змогу дитині отримати 
уявлення про себе через досвід розуміння, який дає йому дорослий. 
Малюк починає пізнавати та систематизувати свої психічні стани 
(афекти, бажання, переживання) та психічний світ (співчуття, розу-
міння, усвідомлення) на основі спостереження за реакціями батьків, 
які є віддзеркаленням її власних станів. Цей досвід допомагає дитині 
починати усвідомлювати власні стани, що є основою особистісного 
становлення та когнітивного розвитку дитини.

Аналіз результатів інтерв’ю створив можливість визначати ін-
дивідуальний профіль та описувати якісні характеристики дитячо-
батьківських відносин.

Аналіз засвідчив, що за ознакою «причинно-наслідковий зв’язок» 
оцінку 0 балів отримали 3,84 % батьків, оцінку 1 бал — 84,61 %, а оцін-
ку 2 бали — 11,55 % батьків. За ознакою «невербальна взаємодія» оцін-
ка 0 балів було зафіксовано в 5,76 % випадків, оцінку 1 бал отримали 
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67,3 % батьків, оцінку 2 бали  — 26,94 %. Оцінку 0 балів щодо афек-
тивно-поведінкової регуляції отримали 19,23 % учасників інтерв’ю, 
1 бал — 73,07 %, 2 бали — 7,7 % батьків. Здатність вербалізувати дорос-
лими власні почуття у 19,23 % оцінено в 0 балів, 1 бал отримали 46,15 %, 
2 бали  — 34,62 % дорослих. За ознакою «менталізація» 50 % батьків 
отримали 0 балів, 38,46 % — 1 бал та у 11,54 % батьків — 2 бали. Резуль-
тати кількісної та якісної оцінки інтерв’ю з батьками подано в табл. 3.1.

Таблиця 3.1
Кількісна та якісна оцінка інтерв’ю з батьками (n = 52)

Ознака бал
0 1 2

Причинно-наслідковий зв’язок 3,84 84,61 11,55
Невербальна взаємодія 5,76 67,3 26,94
Афективно-поведінкова регуляція 19,23 73,07 7,7
Вербалізація власних почуттів 19,23 46,15 34,62
Менталізація 50,0 38,46 11,54

Аналіз отриманих даних довів існування в батьків складнощів, які 
пов’язані з  їхньою здатністю розуміти та пояснювати душевний стан 
дитини, виходячи з  її зовнішньої поведінки. Про це свідчить відсут-
ність у половини батьків висловлювань, які б відображали їх розуміння 
почуттів, бажань, намірів дитини. Тобто в образі дитини, який батьки 
утримують у власній свідомості, психічний світ дитини подано дуже 
обмежено. Розуміння причинно-наслідкового зв’язку між взаємодією 
й  емоційним станом дитини ускладнено: батьки більше уваги звер-
тають на зв’язок між своїми поведінковими проявами та поведінкою 
дитини, що полягає в проблемах афективної регуляції дитини. У біль-
шості випадків регулюючий характер взаємодії відбувається на рівні 
поведінки, аспект регуляції емоційного стану дитини є поза межею сві-
домості батьків. Отримані дані дають змогу дійти висновку, що в біль-
шості випадків невербальна взаємодія виконує свою функцію одного 
з провідних видів комунікації в ранньому віці, хоча й не завжди від-
повідає змісту ситуації взаємодії. Встановлено, що більшість батьків 
здатні вербалізувати свої почуття, вони приділяють увагу власним пе-
реживанням, які пов’язані саме зі взаємодією з дитиною.  

Таким чином, отримані результати дали змогу визначати основ-
ні напрямки оптимізації відносин дитини і дорослого та створення 
сприятливого оточення для розвитку дитини з  психомоторними 
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порушеннями: допомога в усвідомленні та переживання дорослими 
власних як позитивних, так і негативних почуттів, пов’язаних зі спіл-
куванням із дитиною, здатність до спостереження за дитиною та на-
дання комунікативного змісту її сигналам та поведінковим патернам, 
аналіз процесу взаємодії та пошуку причинно-наслідкових зв’язків 
між поведінкою та почуттями дорослого та дитини.

3.4.6. Формування та реалізація програм раннього втручання

Міждисциплінарна оцінка є  необхідним етапом формування 
програми супроводу кожної родини. У  системі раннього втручання 
до оцінки суто медичних показників та нормативної оцінки навичок 
і вмінь дитини додаються оцінки соціального оточення, розвиваючого 
простору, батьківської компетентності, індивідуальних особливостей 
батьків та стресорів, які впливають на розвиток дитини.

Основні принципи оцінки базуються на фундаментальних поло-
женнях про єдність соціальних, психологічних і біологічних механіз-
мів розвитку дитини й інтегративній цілісній моделі розвитку. Про-
цедура оцінки ґрунтувалася на моделі міждисциплінарної взаємодії 
фахівців (психолога, лікаря, логопеда, фізичного реабілітолога тощо) 
й робочого альянсу, в якому спеціалісти та батьки виступають парт-
нерами. Оцінку було спрямовано на пошук потенційних можливос-
тей дитини та родини, незважаючи на тяжкість порушення в дитини. 
Визначення особливостей дитячо-батьківських відносин становило 
її фундамент. Побудована на таких засадах, вона сприяла залученню 
батьків до співробітництва з  фахівцями, допомагала вести профе-
сійний діалог між різними спеціалістами, спираючись на командне 
розуміння проблеми, створювала можливість описати потенціал роз-
витку дитини і сім’ї та починалася з такого співробітництва між спе-
ціалістами, де професійна оцінка залежить від проблеми дитини, а не 
від ієрархічної структури професійної команди.

Первинна та поглиблена оцінка розвитку дитини та дитячо-
батьківських відносин мала безперервний, поточний та динамічний 
характер, оскільки супровід передбачає постійний моніторинг цих 
складових та їх періодичне оцінювання.

Виходячи з  принципу сімейної центрованості, особливу увагу 
звертали на інформацію, яку надають батьки, оскільки її аналіз до-
помагав визначити «батьківський погляд» на дитину та дитячо-бать-
ківські відносини, що ставало відправною точкою для подальшої 
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роботи. Важливим був як зміст цієї інформації, так і форма, в якій її 
подавали та висловлювали батьки.

Результати спостереження за поведінкою дитини, аналіз її вмінь та 
навичок, особливостей дитячо-батьківської взаємодії, спілкування та 
комунікації з фахівцями, особливостей емоційного стану та поведінки 
батьків під час первинної оцінки формували «погляд спеціалістів».

У процесі міждисциплінарної оцінки визначалися потреби роди-
ни, пов’язані з проблемами, що виникають у батьків під час вихован-
ня дитини раннього віку з порушеннями психомоторного розвит ку, 
та первинний запит. Ці характеристики, разом із особливостями пси-
хомоторного й соціально-емоційного розвитку дитини та якості ди-
тячо-батьківських відносин, становили відправну точку для поглиб-
леної оцінки і створення програм раннього втручання.

Аналіз потреб батьків дав змогу їх згрупувати в  чотири групи. 
В першу групу увійшли потреби, пов’язані з розвитком дитини: за-
безпечення життя та здоров’я дитини (медикаментозне лікування, 
медичні показання та протипоказання для реабілітаційних програм 
тощо), допомога дитині в  руховому, когнітивному, мовленнєвому, 
емоційному розвитку та в набутті нею певних навичок і вмінь, отри-
мання інформації про перспективи розвитку дитини («чи буде моя 
дитина нормальною, чи зможе піти в садочок, школу?»), розуміння, 
наскільки розвиток дитини відповідає віковим нормам («який розви-
ток моєї дитини порівняно з іншими дітьми»), розуміння, що означає 
той чи інший медичний діагноз. Потреби, пов’язані з проблемами ди-
тини, були основними причинами, які спонукали батьків звернутися 
по допомогу до спеціалістів (99,8 % випадків).

Другу групу складали потреби, які відображали необхідність під-
вищення якості особистісного та соціально-психологічного функ-
ціонування батьків, які виховують дітей із порушеннями розвитку: 
знання та навички для розвитку дитини, організації для неї розвива-
ючого середовища вдома, використання відповідно до можливостей 
та віку дитини іграшок та обладнання, полегшення щоденного життя 
за рахунок розширення можливостей дитини, поради, яким чином 
сповістити про діагноз дитини родичам та знайомим, особливо сиб-
лінгам, інформація, в яких установах та організаціях можна отримати 
допомогу. Потреби другої групи виявлено у 64 % батьків.

До третьої групи увійшли потреби, які характеризували пробле-
ми дитячо-батьківської взаємодії та дитячо-батьківських відносин: 
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краще розуміти свою дитину, її поведінку («чого вона хоче, чому та-
ким чином себе поводить»), навчитися справлятися з  проблемною 
поведінкою дитини. Потреби третьої групи наявні в 15,5 % випадків.

Четверту групу (5,5 %) складали потреби власне батьків у пси-
хологічній допомозі та підтримці в  переживанні стресу у  зв’язку 
з порушеннями дитини, необхідності пристосовуватися до існуючої 
ситуації, знаходити особистісні ресурси та будувати нові ціннісні 
орієнтири.

Установлений у  процесі дослідження факт, що переважна біль-
шість потреб концентрувалася навколо дитини, можна вважати при-
родним, оскільки батьки зверталися по допомогу саме з приводу по-
рушень розвитку в  дитини. Водночас, особистісні потреби батьків 
у  підтримці відображали наявність у  частини з  них досить чітких 
складнощів у переживанні ситуації народження та виховання дити-
ни з порушеннями. Невисокий відсоток висловлювань батьків щодо 
потреби в психологічній підтримці міг свідчити про те, що частина 
батьків знаходить внутрішні та зовнішні ресурси для того, щоб при-
йняти ситуацію та шукати шляхи для її подолання. Але деякі батьки 
вбачають основні проблеми в дитині та відкидають необхідність до-
помоги для себе, незважаючи на досить виразні прояви несприятли-
вого емоційного стану.

Звертаючись по допомогу до спеціалістів, батьки формулювали 
свій первинний запит, у якому відображено основні потреби й уяв-
лення про те, чого слід досягнути в цій роботі. Під час роботи вста-
новлено певну особливість первинних запитів, які надавали батьки.

Аналіз отриманих даних свідчить, що первинний запит батьків 
у 40 % випадків так чи інакше зводився до формулювань на кшталт 
«щоб був, як усі діти», «щоб став нормальним», «щоб як усі, ходив 
до дитячого садка, школи», «щоб поводився, як усі діти». Такий за-
пит було оцінено як неконструктивний, оскільки він мав занадто за-
гальний характер та не міг бути основою для побудови індивідуаль-
ної програми допомоги. У 20 % випадків, навпаки, первинний запит 
був занадто конкретним та відображав «звужений» погляд батьків 
та їх фіксацію на якійсь проблемі. Як правило, в цих випадках бать-
ки висловлювали потребу в практичних порадах щодо конкретних 
ситуацій. Приклад такого первинного запиту  — «щоб міг хапати 
правою рукою іграшки», «що робити, коли дитина погано себе пово-
дить на вулиці». Занадто вузький первинний запит теж оцінювався 
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як неконструктивний, оскільки виділення та фіксація лише однієї 
проблеми не дає змоги бачити ситуацію розвитку дитини загалом та 
будувати програму втручання, яка б ураховувала різноманітні чин-
ники розвитку дитини. Водночас первинний запит є важливою ін-
формацією щодо батьківського погляду, а формулювання функціо-
нального запиту є одним із важливих етапів спільної роботи батьків 
та фахівців.

Поглиблену оцінку розвитку дитини та особливостей дитячо-
батьківських відносин здійснювали періодично фахівці (психолог, 
логопед, фахівець із  фізичної реабілітації) залежно від виявлених 
проб лем і потреб дитини та визначених спільно з батьками напрямків 
програми раннього втручання.

Одним із механізмів реалізації сімейно-центрованого підходу 
й  індивідуалізації програм раннього втручання є  використання на 
всіх етапах роботи запиту батьків як основи для оцінки, планування, 
постановки цілей та моніторингу індивідуальної програми допомоги.

Унаслідок уточнення первинного запиту формулювався узгодже-
ний функціональний запит, де відображено наявні проблеми і склад-
нощі сім’ї в  щоденному функціонуванні та забезпеченні щоденних 
рутин, які пов’язані з  порушеннями, що має дитина, з  емоційними 
реакціями батьків, або з цими двома чинниками разом. Узгоджений 
функціональний запит був результатом спільної діяльності батьків 
і  фахівців. В  процесі його узгодження формували спільне бачення 
проблем і шляхи їх розв’язання, що сприяло формуванню робочого 
альянсу та партнерських відносин між батьками та фахівцями. У 15 % 
випадків узгодження запиту було самостійним завданням роботи 
коман ди, вимагало певного часу, оскільки погляд батьків і фахівців 
на запити дитини, наявний рівень та шляхи їх розвитку розрізнявся 
та потребував формування спільної точки зору.

На відміну від первинного, функціональний запит після узго-
дження між батьками та фахівцями відповідав контексту щоденно-
го життя родини, відображав пріоритети родини в розвитку дитини 
на певному часовому етапі, визначав основні мішені впливу, даючи 
згоду формулювати конкретні цілі й оцінювати ефективність їх до-
сягнення. Функціональний запит є динамічним утворенням, оскіль-
ки нова функціональна потреба формулювалася кожного разу, коли 
поставлені цілі було досягнуто й виникала необхідність визначення 
нових у роботі з дитиною та родиною.
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Розробка програм раннього втручання спиралась на первинну та 
поглиблену оцінку розвитку дитини, якості дитячо-батьківських від-
носин та індивідуально-психологічних особливостей батьків.

Основною метою програм раннього втручання було забезпе-
чення якості щоденного функціонування родини та розвиток компе-
тенцій дитини. Під час формування індивідуальних програм ранньо-
го втручання враховувалися такі показники: 

– стан здоров’я дитини; 
– профіль її розвитку, який визначав ступінь затримки, рівень та 

якість функціонування моторної, соціально-емоційної, комуні-
кативної, когнітивної сфер та можливості дитини в побутовій 
адаптації; 

– тип дитячо-батьківських відносин (розвиваючий, стримуючий, 
викривлений); 

– показники, які характеризували чутливість дорослих до кому-
нікаційних сигналів дитини, взаємну спроможність дитини та 
дорослого бути адаптивними партнерами під час взаємодії; 

– тип захисно-копінгової поведінки (продуктивний, дефіцитар-
ний, ігноруючий); 

– варіанти сприйняття ситуації виховання дитини з порушення-
ми розвитку й якісні характеристики стратегій поведінки (про-
дуктивне рішення, ігнорування реальності, визнання ситуації, 
занурення в проблему); 

– потреби, які виникали в разі народження та виховання дитини 
з  порушеннями розвитку, та могли бути потенційними стре-
сорами: потреба в  інформації у  батьків щодо різноманітних 
аспектів здоров’я та розвитку дитини, їх можливість розуміти 
поведінку та почуття дитини, перспективи її розвитку, долати 
міжособистісні та внутрішні проблеми, пов’язані з  неповно-
справністю дитини.

Маючи на меті вплив на розвиток дитини через патерни взаємо-
дії, ураховуючи індивідуальні характеристики дитини, батьків та на-
явних стресорів, програми раннього втручання були спрямовані на 
посилення родини загалом та реалізацію принципу сімейної центро-
ваності. Індивідуально-психологічні особливості батьків хоча й  не 
були об’єктом безпосереднього професійного впливу, але враховува-
лися фахівцями під час побудови програми раннього втручання та 
піддавались опосередкованому впливу (рис. 3.3).
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Індивідуальні 
характеристики дитини: 
- стан  здоров’я;  
- рівень розвитку 
 в   моторній, соціально-
 емоційній,
 комунікативній,
 когнітивній сферах; 
- можливості 
 в побутовій адаптації 
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стосунків 
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  зовнішня система
  підтримки

Рис. 3.3. Показники формування програми раннього втручання

Першим етапом формування індивідуальної програми ран-
нього втручання було визначення й  узгодження з  батьками клю-
чової проблеми, в  якій знаходили відображення результати між-
дисциплінарної оцінки розвитку дитини та функціональний запит. 
Узгоджений функціональний запит відповідав контексту щоденного 
життя родини, відображав її пріоритети в розвитку дитини на певно-
му часовому етапі та визначав спільне бачення фахівців і батьків, що 
є важливим для дитини, розвиток яких умінь та навичок є необхід-
ним у конкретний час, у розвитку якої діяльності дитина насамперед 
потребує підтримки та професійних зусиль, виходячи з її вікових та 
індивідуальних особливостей. Функціональний запит давав відпо-
відь на питання, набуття яких умінь і навичок та розвиток якої діяль-
ності з точки зору батьків та фахівців є важливим для забезпечення 
ефективної участі дитини в повсякденному житті.

Основним питанням, на яке давалася відповідь під час формулю-
вання ключової проблеми, що заважає досягти бажаного та яку ланку 
в структурі порушень (рухова, когнітивна, емоційна, поведінкова, ко-
мунікативна) можна вважати провідною з точки зору її впливу на роз-
виток тієї діяльності дитини, яка визначена у функціональному запиті.
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Другий етап формування програми раннього втручання: піс-
ля узгодження ключової проблеми фахівці й батьки формулювали ціль, 
яка була спільною для всієї команди, та відповідали на питання «чого 
дитина досягне через певний час, що зможе робити». Ціль формулю-
валася у SMART-форматі. Це означало, що вона відповідала за змістом 
функціональному запиту, була реалістичною, вимірюваною, чітко та 
недвозначно сформульованою, мала конкретні часові межі. Урахову-
ючи комплексний характер порушень дитини та міждисциплінарний 
підхід до реалізації програм раннього втручання, визначали завдання 
(підцілі) для кожного спеціаліста мультидисциплінарної команди, яка 
працювала з дитиною та родиною, а також підціль для батьків, яка ві-
дображала конкретні кроки батьків та зону їх відповідальності в реабі-
літаційному процесі. Підцілі для кожного члена команди спиралися на 
їх компетенції, але з різних боків робили внесок для досягнення визна-
ченої мети. Це забезпечувало цілісний підхід. Мета та підцілі програми 
раннього втручання відповідали кільком параметрам: віддзеркалювали 
провідні потреби дитини на конкретному часовому етапі, враховували 
якість дитячо-батьківських відносин у сімейному контексті розвитку 
дитини, спиралися на наявні можливості дитини та зону її найближчо-
го розвитку, відображали спрямованість програми раннього втручан-
ня на забезпечення якості щоденного функціонування, розширення 
участі дитини в різноманітній діяльності, мали окреслені часові рамки 
для досягнення. Мету роботи обов’язково узгоджували з батьками.

Таким чином, формували певний ланцюжок запит–ключова проб-
лема–ціль у SMART-форматі–підцілі, які створювали єдину змістовну 
лінію та відображали послідовні організаційні етапи розробки й реалі-
зації програм раннього втручання.

Довкола дитини й родини формували мультидисциплінарну ко-
манду фахівців, яка включала щонайменше двох спеціалістів. Взаємо-
дія фахівців у команді детермінувалась ступенем дефіцитарності ди-
тини, якістю дитячо-батьківських відносин, потребами родини. Під 
час реалізації індивідуальних програм раннього втручання взаємодія 
фахівців мала різні конфігурації. У 10,33 % випадків із родиною в кім-
наті працював один фахівець, інші здійснювали консультування за 
запитом або батьків, або фахівців команди. У 89,67 % випадків із ро-
диною в  кімнаті працювали два фахівці одночасно. Здебільшого це 
відбувалось, коли у дитини визначалися відставання в кількох сфе-
рах розвитку (у цьому разі обов’язково в моторній), які поєднувалися 



200

з порушеннями будь-яких параметрів дитячо-батьківської взаємодії, 
які були визначені в процесі міждисциплінарної оцінки.

До складу мультидисциплінарної команди фахівців входили пси-
холог, лікар, фізичний реабілітолог, логопед. У кожному індивідуальному 
випадку довкола сім’ї формувалася команда, яка залежно від основ них 
проблем та потреб дитини й родини включала кілька фахівців.

Коли за результатами міждисциплінарної оцінки дитячо-батьків-
ські відносини мали достатньо адаптований характер, а провідними 
були порушення розвитку дитини у різних сферах, програму спрямо-
вували на розвиток умінь та навичок, які розширювали можливості 
дитини, збільшували репертуар її емоційних та поведінкових патер-
нів. Основним моментом, на якому фіксували увагу під час розвитку 
вмінь та навичок, була їх функціональність із точки зору забезпечен-
ня щоденної діяльності дитини.

У разі необхідності психолог здійснював розвиваючу та ігрову 
терапію з орієнтацією на вік та зону найближчого розвитку дитини, 
формував та розширював навички комунікації та комунікативні мож-
ливості дитини, працював з емоційними та поведінковими проблема-
ми, проводив терапію дитячо-батьківських відносин, якщо проблемні 
зони перебували саме в колі порушених взаємовідносин між дитиною 
і батьками і потребували втручання фахівця. Коли були встановлені 
чіткі порушення дитячо-батьківських відносин, психолог проводив 
відеотренінг із батьками. Психологічну роботу спрямовували на фор-
мування здатності батьків розрізняти власні потреби та потреби ди-
тини, усвідомлюючи чітку межу між власною психікою та психікою 
дитини. Важливо було розвивати спроможність батьків розуміти та 
реалістично оцінювати рівень розвитку, якого досягла дитина, її силь-
ні сторони та обмеження у зв’язку з порушеннями здоров’я, а також 
уявляти зону найближчого розвитку та контури змін у  відносинах, 
які пов’язані з цим розвитком. Зусилля спрямовували на формування 
взаємодії, за якої близькість у  парі дитина–дорослий не виключала 
автономності кожного члена пари, а інтимність породжувала основу 
для почуття безпеки, налаштовуючи дитину на подальше вивчення 
навколишнього світу та удосконалення власних навичок.

Логопедичну допомогу спрямовували на формування мотивації 
до комунікації, розвитку слухової уваги та сприйняття, артикуляцій-
них, імітаційних здібностей та мотиваційної основи мовленнєвої ді-
яльності дитини, формування фонематичного слуху, стимулювання 
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тонкої моторики. За необхідності логопед використовував допоміжні 
засоби комунікації у вигляді комунікаційних альбомів. Під час робо-
ти використовували пальчикові ігри, масаж пальців рук, пальчикову 
гімнастику, які впливають на розвиток дрібної моторики.

Фізична терапія передбачала використання спеціальних технік, 
спрямованих на пригнічення активності патологічних тонічних реф-
лексів, постуральних реакцій та рухових стереотипів із подальшим 
відновленням статики й  моторних навичок (повзання, стояння, хо-
діння), консультування батьків щодо спеціальних технік тримання 
дитини, які можуть стимулювати її моторний розвиток. Важливою 
частиною роботи фізичного реабілітолога був підбір зручних поз, 
які б розширювали можливості дитини щодо її активної взаємодії та 
створювали можливість мотивувати дитину до рухової активності, 
стимулювати її пізнавальний інтерес. Спеціальним завданням у разі 
тяжких множинних порушень розвитку дитини ставав підбір пози 
для годування, оскільки серед батьків таких дітей у 51,4 % саме склад-
нощі годування визначалися як основна проблема.

Консультування лікарем включало призначення курсів медика-
ментозної терапії, відстеження динаміки стану здоров’я дитини.

Завжди під час реалізації програми втручання розвиваючі заняття 
з дитиною використовували як спосіб підтримки, розвитку або форму-
вання оптимальних дитячо-батьківських відносин, розвиток фасилітую-
чої функції батьків та створення розвиваючого середовища для дитини.

Для реалізації програм раннього втручання було запропоновано 
формат амбулаторного супроводу, який передбачав заняття мультидис-
циплінарної команди фахівців із дитиною та батьками один раз на тиж-
день протягом тривалого часу. Це відрізняє систему раннього втручання 
від традиційних реабілітаційних заходів у  вигляді інтенсивних курсів 
реабілітації, амбулаторних відвідувань лікарів та консультацій фахівців.

Організація програм у  вигляді амбулаторного супроводу зі що-
тижневими заняттями допомагала реалізувати принцип нормалізації. 
Ураховуючи, що діти мали такі проблеми розвитку, які потребували 
постійного фахового супроводу різних спеціалістів протягом багатьох 
років, участь у програмах раннього втручання у форматі амбулаторного 
супроводу ставала щотижневою рутиною, включалася в нормальний, 
звичайний, типовий темп та стиль життя родини. Формат амбулатор-
ного супроводу давав змогу відстежувати та оперативно реагувати на 
появу нових навичок і вмінь у дитини, зміни емоційного стану батьків 
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та характеристик дитячо-батьківської взаємодії. Окрім того, така орга-
нізація створювала можливість забезпечити стабільний супровід ро-
дини та послідовно вибудовувати партнерські відносини з батьками.

Програми раннього втручання передбачали індивідуальну та 
групову форму роботи. В  індивідуальних програмах у  процесі до-
слідження перебували 69,01 % (167) дітей, у  груповій роботі брали 
участь 30,99 % (75) дітей.

Особливістю реалізації програми раннього втручання було те, 
що в індивідуальній роботі батьки завжди перебували в кімнаті під 
час заняття. У  разі групової роботи наявність батьків у  кімнаті за-
лежала від цілей групи. Якщо програма була спрямована на розвиток 
соціальної комунікації дитини, засвоєння правил соціальної взаємо-
дії в групі з однолітками, батьки перебували поза кімнатою, але мали 
змогу спостерігати за ходом занять через спеціальне прозоре скло. Як 
правило, в таких групах були діти віком старші 2 років. Коли групо-
вий формат використовувався для дітей віком до 2 років, вони пере-
бували в кімнаті разом із батьками. Така робота мала на меті розвиток 
дитини згідно з її потребами, дитячо-батьківською взаємодією, а та-
кож допомагала формуванню неформальних контактів між батьками.

Моніторинг та оцінку результатів виконання індивідуальної про-
грами проводили регулярно раз на три/шість місяців. Оцінку було 
спрямовано на визначення ефективності досягнення поставлених ці-
лей, і зумовлюючись появою нового функціонального запиту, визна-
ченням нової цілі.

На всіх етапах роботи проводили зустрічі та обговорення з бать-
ками: у процесі міждисциплінарної оцінки, постановки цілей, оцін-
ки ефективності індивідуальної програми допомоги. Зустрічі були 
регулярними, чітко спланованими, спілкування фахівців та батьків 
будувалося таким чином, аби забезпечити фокусування на потребах 
батьків та дітей, що змінюються, та становлять основу програм допо-
моги родині й дитині. На зустрічах була можливість обговорити, по-
рівняти й узгодити «погляд батьків» та «погляд спеціалістів». Процес 
узгодження батьківського та професійного поглядів створював кон-
текст для формування робочого альянсу та партнерських відносин 
між батьками та фахівцями.

Регулярно проводили міждисциплінарні командні обговорення, 
які на різних етапах раннього втручання мали різні цілі. Після пер-
винної оцінки результатом командного обговорення було визначення 
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потреби родини в  програмі раннього втручання, вибір команди, яка 
буде з  нею працювати. Потім командні обговорення проводили для 
визначення спільних цілей роботи та завдань кожного спеціаліста для 
досягнення цих цілей, планування програми раннього втручання, мо-
ніторингу й оцінки результатів програми, необхідності зміни цілей.

Розробка та реалізація програм раннього втручання створювала 
можливість надавати супровід відповідно до потреб дитини та родини, 
спрямовано та послідовно створювати розвиваюче середовище, яке мак-
симально відповідає завданням розвитку дитини, потребам родини та за-
безпечує формування робочого альянсу між батьками та фахівцями.

Таким чином, запропоновано структурно-динамічну модель 
раннього втручання, ядром якої є відносини в системі дитина–бать-
ки–фахівці. Моделювання розвиваючої взаємодії фахівцями під час 
кожного заняття й інтеріоризація такої моделі батьками визнано про-
відним механізмом впливу в ранньому втручанні. Ця модель ранньо-
го втручання в контексті мультидисциплінарної роботи дає змогу ви-
діляти змістовну частину в межах професійної компетенції кожного 
спеціаліста, але водночас створює загальне поле для всіх спеціалістів, 
оскільки кожен із них на заняттях моделює розвиваючу взаємодію та 
працює в межах такої взаємодії. В неї реалізується необхідність по-
єднання навчального та психокорекційного компонентів у програмах 
раннього втручання: визначено змістовне наповнення кожного ком-
понента окремо для дітей та батьків.

Отже, реалізація індивідуальної програми раннього втручання 
створює можливість надавати супровід відповідно до змінюваних по-
треб дитини та родини, створюючи спрямовано та послідовно розви-
ваюче середовище, яке максимально відповідає завданням розвитку 
дитини та потребам сім’ї.

3.5. Оцінка ефективності програм раннього 
втручання як системи сприяння розвитку 
дитини та психологічного супроводу родин

Динаміку й  аналіз ефективності програм раннього втручання 
оцінювали за показниками, які віддзеркалювали індивідуальний, 
міжособистісний та соціально-психологічний рівні функціонування 
всіх учасників, задіяних у реалізації програм раннього втручання: ди-
тини, батьків та фахівців.
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Для оцінки ефективності програм раннього втручання в проце-
сі дослідження було визначено такі показники як розвиток дитини, 
копінг-стратегії батьків, якість дитячо-батьківських відносин, ста-
більність участі в  програмах раннього втручання, якість робочого 
альянсу, організація розвиваючого середовища, емоційний комфорт 
спеціалістів під час роботи з родиною, розширення соціальних кон-
тактів сім’ї поза межами Центру раннього втручання (ЦРВ).

Динаміка копінгової поведінки характеризується її оцінкою 
в  трьох ситуаціях: 1) коли батьки дізналися про діагноз дитини; 
2) коли вони звернулися до Центру раннього втручання; 3) через пев-
ний час перебування дитини в  програмі раннього втручання, який 
розподілявся таким чином: дитина та родина отримували допомогу 
строком до 6 міс., від 7 до 18 міс. та більше 19 міс.

Кожна ситуація отримала умовну назву, яку використовували 
в подальшому: перша ситуація — «дізналися про діагноз», друга ситу-
ація — «прийшли до Центру», остання ситуація — «теперішній час». 
Динаміку аналізували за два періоди: «дізналися про діагноз — при-
йшли до Центру» та «прийшли до Центру — теперішній час».

Аналізували динаміку загального показника використання про-
дуктивних, відносно продуктивних та непродуктивних стратегій за-
лежно від емоційного, когнітивного, поведінкового рівня реалізації, 
а також кількість батьків, які використовували певні стратегії копін-
гової поведінки в трьох визначених ситуаціях: коли дізналися про діа-
гноз дитини, коли прийшли до Центру раннього втручання за допо-
могою та в теперішній час.

Аналіз даних зафіксував вірогідне збільшення показника вико-
ристання продуктивних стратегій, тобто батьки вірогідно частіше ви-
користовували продуктивні стратегії в «теперішній час», а ніж тоді, 
коли вони дізналися про діагноз дитини (Gемп = 7, n = 55, p ≤ 0,01), 
а також, коли звернулися до Центру раннього втручання (ЦРВ) по до-
помогу (Gемп = 15, n = 54, p ≤ 0,01).

Загальний показник використання продуктивних стратегій змі-
нювався у  переважної більшості батьків: у  81,42 % за період, який 
передував зверненню до Центру, та у 89,99 % в динаміці перебуван-
ня в програмах раннього втручання (табл. 3.2). Установлено, що ві-
рогідно більша кількість стала частіше використовувати продуктивні 
стратегії подолання стресової ситуації після початку відвідування 
ЦРВ, тобто в  структурі копінгових стратегій збільшилась кількість 
продуктивних стратегій (Pφ ≤ 0,01).
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Аналіз динаміки показника використання щодо продуктивних 
копін-стратегій засвідчив, що після звернення до Центру цей показ-
ник вірогідно збільшився порівняно з тим часом, коли батьки взнали 
про діагноз дитини (Gемп = 17, p ≤ 0,05), та коли звернулися до Центру 
(Gемп = 14, p ≤ 0,01).

Таблиця 3.2
Показники динаміки використання  

продуктивних копінг стратегій у батьків (%)

Динаміка
Період

Дізналися про діагноз — 
звернулися до Центру

Звернулися до Центру — 
теперішній час

Не змінилося 18,58 12,91
Покращення 40,00* 54,28*
Погіршення 41,42 35,71

Примітки: * — рφ ≤ 0,01.

Загальний показник використання відносно продуктивних страте-
гій змінювався у 80 % батьків до того, як вони звернулися по допомогу, 
та у 87,13 % після звернення до Центру раннього втручання (табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Показники динаміки використання відносно  
продуктивних копінг стратегій у батьків (%)

Динаміка
Період

Дізналися про діагноз — 
звернулися до Центру

Звернулися до Центру — 
теперішній час

Не змінилося 20,00 12,87
Поліпшення 28,57 ** 55,71**
Погіршення 51,43 * 31,42*

Примітки: 
Примітки: * — рφ ≤ 0,05; ** — рφ ≤ 0,01.

Вірогідно більша кількість батьків почала активніше викорис-
товувати відносно продуктивні стратегії після звернення до Центру 
раннього втручання (рφ ≤ 0,01). Кількість батьків, які рідше викорис-
товували відносно продуктивні копін-стратегії вірогідно зменшилася 
в період «звернулися до Центру–теперішній час» порівняно з поперед-
нім періодом (рφ ≤ 0,05).
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Аналіз динаміки показника використання непродуктивних страте-
гій засвідчив, що вірогідно зменшилася кількість батьків, які вибирали 
непродуктивні стратегії за період «дізналися про діагноз дитини–звер-
нулися до ЦРВ» (Gемп = 18, n = 55, p ≤ 0,05). Загальний показник викорис-
тання непродуктивних стратегій змінився у 85,94 % батьків (табл. 3.4).

Таблиця 3.4
Показники динаміки використання  

непродуктивних копінг стратегій у батьків (%)

Динаміка
Період

Дізнались про діагноз — 
звернулися до Центру

Звернулися до Центру 
теперішній час

Не змінилося 14,06 12,90
Поліпшення 50,00 47,14
Погіршення 35,71 40,00

Аналіз отриманих даних щодо динаміки в структурі копінгів з точ-
ки зору продуктивності розв’язання стресової ситуації свідчить, що 
коливання в спектрі стратегій копінгу в батьків відбувалося за рахунок 
набуття ними з часом у власний репертуар продуктивних та відносно 
продуктивних стратегій, які допомагали справлятися зі стресовими си-
туаціями, пов’язаними з вихованням дитини з порушеннями розвитку. 
Водночас, зміни щодо непродуктивних стратегій не мали вираженої 
тенденції протягом усього терміну після народження дитини.

Дані щодо динаміки використання копінг-стратегій у досліджу-
вані періоди, дав змогу зробити припущення, що період «звернулися 
до Центру–теперішній час» був продуктивнішим для батьків щодо 
позитивної зміни репертуару копінг-стратегій, а ніж у період «узна-
ли діагноз–звернулися до Центру». Саме тому період «звернулися до 
Центру–теперішній час» розглянуто ретельніше, а саме було проана-
лізовано показники використання батьками продуктивних, відносно 
продуктивних та непродуктивних стратегій залежно від тривалості 
участі родини в програмі раннього втручання.

Час перебування дитини в програмах раннього втручання та сім’ї 
у ЦРВ та отримання ними професійної допомоги розподілено на три 
часові проміжки: до 6 міс., від 7 до 18 міс., 19 міс. та довше.

Показники динаміки використання продуктивних копінг-страте-
гій у батьків за період між зверненням до Центру та теперішнім часом 
залежно від часу перебування в програмах Центру подано в табл. 3.5.
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Таблиця 3.5
Показники динаміки продуктивних копінг-стратегій  
у батьків залежно від терміну перебування в ЦРВ (%)

Динаміка
Тривалість перебування в програмі раннього втручання

0–6 міс. (n = 64) 7–18 міс. (n = 48) 19 міс. та більше (n = 28)
Не змінилося 21,87 8,33 % 0
Поліпшення 50,00 * 54,16 * 82,14**
Погіршення 28,13 37,5 17,86

Примітки: * — рφ ≤ 0,01; ** — рφ ≤ 0,05.

Аналіз результатів свідчить про позитивну динаміку, а саме, в разі 
збільшення часу перебування в програмах Центру кількість батьків, 
у яких не змінюється показник продуктивних стратегій, зводився до 
нуля (від 21,43 % під час перебування до 6 міс. до 0 % у  разі довго-
строкового перебування в Центрі). Зафіксовано вірогідне збільшен-
ня кількості батьків, у яких відбулися змістовні зміни у використанні 
копінг-стратегій (78,57 % під час перебування в Центрі до півроку та 
100 % за довготривалого перебування рφ ≤ 0,01). У цьому разі, у тієї 
частини батьків, у якої відбулися зміни, простежується позитивна ди-
наміка застосування продуктивних стратегій.

Залежно від часу перебування родини в  програмах ЦРВ збіль-
шувалася кількість батьків, які використовували продуктивні копінг-
стратегії (від 50 % під час перебування до півроку до 82,14 % у разі дов-
гострокового перебування в програмах раннього втручання, рφ ≤ 0,01).

Кількість батьків, у яких зменшилося використання продуктив-
них копінг-стратегій під час дострокового перебування в Центрі не 
набула значущості, хоча відзначалася виразна тенденція  — 17,86 % 
порівняно з короткішими строками спостереження в ЦРВ — 28,13 % 
за 0–6 міс. та 37,86 % батьків за 7–18 міс.

Показники динаміки використання щодо продуктивних копінг-
стратегій у батьків за період між зверненням до Центру та теперішнім ча-
сом залежно від часу перебування в програмах центру подано в табл. 3.6.

Аналіз результатів засвідчив позитивну динаміку у використанні 
батьками відносно продуктивних копінг-стратегій.

Установлено, що в разі збільшеня часу перебування в Центрі кіль-
кість батьків, у яких не змінюється показник використання відносно 
продуктивних стратегій зводиться до 0 (від 17,18 % під час перебування 
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до півроку, 6,25 % у разі перебування від 7 до 18 міс., до 0 % за довго-
строкового перебування в програмах раннього втручання).

Таблиця 3.6
Показники динаміки використання відносно продуктивних копінг 

стратегій у батьків залежно від терміну перебування в ЦРВ (%)

Динаміка
Тривалість перебування в програмі раннього втручання

0–6 міс. (n = 64) 7–18 міс. (n = 48) 19 міс. та більше (n = 28)
Не змінилося 17,18 6,25 0
Поліпшення 57,82** 70,83** 75,00 **
Погіршення 25,00 22,92 25,00

Примітки: * — рφ ≤ 0,01

Відмічалося поступове збільшення кількості батьків, у яких зафік-
совано зміни показника відносно продуктивних стратегій (від 82,82 % 
під час перебування в ЦРВ до півроку, 93,75 % у разі перебування від 7 
до 18 міс., до 100 % за довгострокового перебування в ЦРВ). До того ж, 
залежно від терміну перебування батьків у програмах раннього втру-
чання відбувалося поступове збільшення кількості батьків, які частіше 
використовували відносно продуктивні копін-стратегії. Під час пере-
бування в ЦРВ до півроку це відбувалося у 57,82 % батьків, у разі пере-
бування в ЦРВ від 7 до 18 міс. кількість таких батьків становила 70,83 %, 
а за перебування в ЦРВ понад 19 міс. — 75 % (рφ ≤ 0,01).

Показники динаміки використання непродуктивних копінг-стра-
тегій у батьків за період між зверненням до ЦРВ та теперішнім часом 
залежно від часу перебування в програмах ЦРВ подано в табл. 3.7.

Таблиця 3.7
Показники динаміки використання непродуктивних копінг-

стратегій у батьків залежно від терміну перебування в ЦРВ (%)

Динаміка
Тривалість перебування в програмі раннього втручання

0–6 міс. (n = 64) 7–18 міс. (n = 48) 19 міс. та більше (n = 28)
Не змінилося 17,18 4,16 17,85
Поліпшення 53,12* 43,75* 75,00*
Погіршення 29,70** 52,08** 7,15**

Примітки: * — рφ ≤ 0,05; ** — рφ ≤ 0,01

Установлено, що зміни у використанні непродуктивних стратегій 
відбувалися за рахунок зменшення кількості батьків, які продовжували 
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використовувати непродуктивні стратегії та збільшення кількості 
батьків, які відмовлялися від їх подальшого використання.

Слід зазначити, що цікавим для аналізу є  результати викорис-
тання непродуктивних стратегій батьками з  терміном перебування 
в програмах ЦРВ від 7 до 18 міс. Зафіксовано, що на відміну від інших, 
у цей період у найбільшої кількості батьків відбувались зміни у ви-
користанні непродуктивних копінг-стратегій (95,83 %). У цьому разі 
у 52,08 % батьків відмічалося збільшення, а в 43,75 % — їх зменшення 
в поведінковому репертуарі.

Відсоток батьків, які відмовлялися від непродуктивних стратегій 
під час довгострокового перебування в ЦРВ (19 міс. та більше) стано-
вила 75,0 % та був вірогідно вище, ніж у разі перебування в Центрі до 
6 міс. — 53,12 % (ррφ ≤ 0,05), та від 7 до 18 міс. — 43,75 % (рφ ≤ 0,05). 
Та лише у  7,15 % випадків з’являлися непродуктивні копінг-стратегії 
в батьків, що виховують дітей із порушеннями розвитку.

Отримані дані свідчать про те, що найефективнішим можна вва-
жати довготривале перебування дитини та батьків у програмах ран-
нього втручання, оскільки саме після 19 міс. перебування в програмах 
раннього втручання спостерігають сталі позитивні зміни в структурі 
копінг-стратегій.

Результати ранжування копінг-стратегій, ураховуючи емоційний, 
когнітивний або поведінковий рівень реалізації відповідно до коефіці-
єнту їх використання, подано в табл. 3.8. Під час аналізу враховувався 
факт, що не існує універсальних ефективних форм подолання, що на 
різних етапах і в різних сполучення та чи інша стратегія може дати різ-
ний результат у продуктивність подолання стресової ситуації.

Аналіз отриманих результатів дав змогу встановити, що коли бать-
ки дізналися про діагноз дитини та звернулися до Центру раннього 
втручання, найбільший коефіцієнт використання серед когнітивних 
стратегій мала стратегія «подолання поза реальністю». Цілком при-
родним є те, що батьки дітей із порушеннями розвитку бажають по-
зитивних змін хоча б в уяві, особливо якщо такі зміни складнодосяжні, 
або вони неможливі в реальності. І це певним чином може дати сили 
для існування у  тяжкій життєвій ситуації, хоча не може вважатися 
адаптивним. Слід зазначити, що на третьому етапі оцінки після участі 
в програмах раннього втручання ця стратегія зникла з провідних місць 
у структурі когнітивних стратегій, що можна розцінювати як позитив-
ний факт психологічного «наближення» батьків до реальності.
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Наявність на всіх трьох етапах продуктивної стратегії «само-
зміна» відображала факт розуміння з  самого початку батьками не-
обхідності пошуку нових особистісних ресурсів для адаптації та 
функціонування в ситуації, пов’язаній із народженням дитини з по-
рушеннями розвитку. Будь-який тяжкий або трагічний досвід матиме 
позитивний аспект, якщо стане основою для позитивної самозміни.

У період звернення по допомогу в  Центр раннього втручання 
в репертуарі когнітивних стратегій у батьків було зафіксовано появу 
стратегії «позитивне мислення» з  високим коефіцієнтом викорис-
тання у  ситуації, коли факт порушення розвитку дитини зумовлює 
песимістичний кут зору на теперішнє та майбутнє як дитини, так 
і дорослого, позитивна налаштованість є важливою умовою для подо-
лання стресової ситуації та створення сприятливих умов психологіч-
ної адаптації. Звертає на себе увагу те, що коефіцієнт використання 
мав тенденцію до зростання після звернення батьків до ЦРВ та отри-
мання допомоги раннього втручання.

Серед емоційних стратегій найчастіше після народження дитини 
та в період звернення до ЦРВ використовувалося «самозвинувачен-
ня». Усвідомлення неповносправності дитини, як правило, супро-
воджується почуттям провини, яке може блокувати емоційне життя 
батьків та розвиток емоційно-орієнтованого подолання через вислов-
лення почуттів. А разом зі стратегією фантазування, яку батьки та-
кож використовували як одну з провідних, це могло призводити до 
переживання минулих, теперішній або майбутніх подій через призму 
різноманітних «якби те, то те» та віддаляти батьків від реальності.

На третьому етапі в динаміці перебування в програмах ранньо-
го втручання стратегію «самозвинувачення» не фіксували серед до-
мінуючих емоційних стратегій, що можна розцінювати як позитив-
ну динаміку. Сполучення на цьому етапі таких копінг-стратегій як 
«контроль емоцій», «висловлення почуттів» та «фантазія» розглядали 
як досить продуктивне, оскільки можливість виражати свої почут-
тя та контролювати водночас свої емоції створює сприятливі умови 
для взаємодії. У такій ситуації наявність фантазій також може бути 
продуктивною, оскільки створює можливість переживати позитивні 
емоції від уявних ситуацій та підтримувати надію.

У групі поведінкових стратегій на всіх етапах найчастіше вико-
ристовувані продуктивні стратегії «пошук допомоги» та «раціональні 
дії». Після звернення до ЦРВ до них додалася стратегія «поетапні дії». 
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Таку динаміку можна вважати позитивною. Стратегію «раціональні 
дії» вважають ефективною для подолання стресової ситуації, оскіль-
ки вона передбачає, що людина має здатність до осмислення й оцін-
ки власних дій у різноманітних фрустраційних обставинах. Разом зі 
стратегією «поетапні дії» й «пошук допомоги» це створює конструк-
тивну спрямованість поведінки опанування.

Отже, визначення структури копінг-стратегій на різних етапах 
дослідження дав змогу зафіксувати позитивну динаміку, яка полягала 
в змістовних змінах у когнітивних, емоційних і поведінкових страте-
гіях у період після звернення до ЦРВ, що відображало позитивну ди-
наміку програм раннього втручання.

Було проведено аналіз арсеналу (варіантів) когнітивних, емоцій-
них і поведінкових стратегій різного ступеня продуктивності в дослі-
джувані періоди. Результати аналізу засвідчили, що є вірогідні зміни 
у використанні продуктивних, відносно продуктивних та непродук-
тивних варіантів когнітивних стратегій. Так, за період «узнали про 
діагноз–звернулись до Центру» вірогідно збільшилася кількість бать-
ків, які стали використовувати продуктивну стратегію «отримання 
сили» (з 52,82 та 74,24 %; рφ ≤ 0,02) та зменшилася кількість тих, хто 
використовував такі непродуктивні стратегії як відкидання (з 66,17 
до 39,39 %; рφ ≤ 0,01) та стримування (з 52,94 до 36,36 %; рφ ≤ 0,02).

За період «звернення до Центру–теперішній час» відбулося віро-
гідне збільшення використання продуктивних стратегій «отримання 
сили» (з 74,24 до 84,84 %; рφ ≤ 0,05), «самозміна» (з 86,36 до 96,96 %; 
рφ ≤ 0,05) та відносно продуктивної стратегії «віра» (з 87,87 до 98,48 %; 
рφ ≤ 0,05). Більше батьків стали використовувати гумор (з 53,03 до 
66,66 %; рφ ≤ 0,05) та менше «оцінку вини» (з 19,69 до 7,57 %; рφ ≤ 0,01), 
які належать до непродуктивних копінг-стратегій.

За весь досліджуваний період, тобто від часу, коли батьки дізна-
лися про діагноз, відмічалося збільшення кількості тих, хто викорис-
товував продуктивну стратегію «набуття сили» (з  52,82 до 84,84 %; 
рφ ≤ 0,01), відносно продуктивну стратегію «віра» (з 82,35 до 98,48 %; 
рφ ≤ 0,01) та непродуктивну стратегію «гумор» (з  42,65 до 66,66 %; 
рφ ≤ 0,01). Відбулося вірогідне зменшення використання непродук-
тивних стратегії «відкидання» (з 66,17 до 37,87 %; рφ ≤ 0,01) та «оцінка 
вини» (з 30,88 до 7,57 %; рφ ≤ 0,01).

Результати аналізу динаміки використання емоційних страте-
гій копінгу засвідчили вірогідне збільшення використання відносно 
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продуктивної стратегії «фаталізм» та непродуктивної «контроль емо-
цій». До часу звернення в  Центр раннього втручання збільшилася 
кількість батьків, які використовували ці стратегії (з 65,38 до 90,90 %; 
рφ ≤ 0,01 та з 70,58 до 84,84 %; рφ ≤ 0,02, відповідно). За весь час ці стра-
тегії також використовувалися частіше — «фаталізм» з 65,38 %, коли 
узнали діагноз до 89,39 % під час обстеження (рφ ≤ 0,01) та «контроль 
емоцій» з 70,58 до 86,36 % (рφ ≤ 0,01).

Результати аналізу поведінкових стратегій за весь час досліджень 
засвідчив, що на 11 % батьків зменшили використання непродуктив-
ної стратегії «відхід» із 57,35 по 45,45 % та збільшили використання 
продуктивних стратегій поетапні дії з 80,88 до 93,93 % (рφ ≤ 0,01) та 
заспокоєння з 57,35 до 74,24 % (рφ ≤ 0,01).

Таким чином, проведене дослідження дало змогу встановити, що 
після народження дитини з порушеннями, з часом у батьків змінюєть-
ся репертуар поведінкових стратегій. Зменшується кількість непро-
дуктивних копінг-стратегій, які вони використовують, та збільшуєть-
ся кількість відносно продуктивних та продуктивних стратегій. Дані 
про те, що основне зменшення використання непродуктивних стра-
тегій відбувалося до того, як батьки звернулись до ЦРВ, відображали 
факт природних процесів переживання стресової ситуації, пов’язаної 
з народженням дитини з порушеннями, а також із тією допомогою, 
які вони отримували в цей період. Установлено, що позитивна дина-
міка в розширенні репертуару продуктивних копінг-стратегій прямо 
залежить від строку перебування сім’ї в  програмах ЦРВ, що може 
свідчити про позитивний вплив програм раннього втручання на роз-
виток особистісних ресурсів батьків та формування в них продуктив-
них засобів подолання дистресу, який пов’язаний із народженням та 
вихованням дитини з порушеннями розвитку.

В оцінку динаміки розвитку дитини входило визначення харак-
теру змін загального показника, який складався з оцінки рівня когні-
тивного, мовного, соціально-емоційного, моторного розвитку дитини 
й адаптаційних навичок (навичок самообслуговування) в процесі ре-
алізації програм раннього втручання. Динаміку дитячо-батьківських 
відносин визначали в разі фіксації змін у типі та якості показників ди-
тячо-батьківської взаємодії. Показник стабільності участі в  програ-
мах раннього втручання визначався регулярністю відві дування роди-
нами Центру, відсутністю пропусків занять без поважних причин або 
попередження та своєчасним приходом на заняття, виконанням дома 
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завдань та рекомендацій, які обговорювалися під час занять, розви-
тком ініціативи батьків та їх активності у визначенні цілей роботи, 
підвищенням мотивації до вивчення можливостей дитини та твор-
чим підходом у  застосуванні в  щоденному житті знань та досвіду, 
отриманого під час реалізації програми раннього втручання.

Показник якості робочого альянсу відображав здатність бать-
ків тримати психологічні кордони, модифікувати в  процесі роботи 
психологічні захисти, які виникали внаслідок тривоги, пов’язаної 
з ситуацією участі в програмі раннього втручання, від заперечення, 
ідеалізації/знецінення фахівців, методів, результатів роботи до раціо-
налізації та продуктивних копінг-стратегій, спроможність батьків 
бути рівноправними партнерами спеціалістів під час занять із дити-
ною, застосовувати свої експертні знання для постановки спільної 
мети, формування узгодженого функціонального запиту, виділення 
ключової проблеми та визначення цілей роботи з чітко окресленими 
зонами відповідальності кожного учасника.

Оскільки підвищення якості щоденного функціонування родини 
було однією з головних цілей програм раннього втручання, те, яким 
чином змінювався характер організації розвиваючого середовища, 
обрано одним із показників оцінки ефективності програми. Показник 
«організація домашніх рутин» характеризував, наскільки фізичний та 
психологічний простір, який створювався довкола дитини, відпові-
дав його потребам, наявним можливостям, зоні найближчого розвит-
ку та мав розвиваючий характер, чи відбувалися зміни у сприйнятті 
дитини з об’єкта догляду до суб’єкта відносин та включення її в жит-
тя родини, засвідчував здатність батьків до металізації та посилення 
тенденцій реагувати на дитину як на особистість, що має власні по-
треби та бажання.

Показник «почуття емоційного комфорту спеціалістів під час ро-
боти з родиною» характеризував суб’єктивні переживання фахівців 
та їх відчуття від якості робочого альянсу з батьками, здатність фа-
хівців працювати в стабільному сетінгу з родинами, які перебувають 
на різних етапах переживання горя, готовність спеціалістів не уника-
ти негативних почуттів та їх спроможність витримувати та психоло-
гічно обробляти ці негативні почуття, тим самим підсилюючи батьків 
у їх спроможності адекватного сприйняття реальності.

Розширення соціальних контактів сім’ї поза межами Центру 
демонструвало можливість родини та дитини збільшувати коло 
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соціальних контактів та будувати відносини з  іншими людьми за 
межами родини, що сприяло нормалізації життя сімей.

Для оцінки всіх показників використовували результати тесту-
вання, спостереження за дитиною та дитячо-батьківською взаємо-
дією, опитування батьків та самозвіт фахівців. Кожен показник отри-
мував оцінку 1, 2 або 3 бали, яка відповідала низькому, середньому 
або високому рівню. Під час аналізу динаміки фіксували випадки, 
коли високий рівень показника відмічався з  самого початку та не 
змінювався в процесі програм раннього втручання. Це розцінювали 
як умовно позитивну динаміку. Поліпшення визначали в разі, коли 
оцінка збільшувалася на один або два бали в динаміці спостереження. 
Коли перша оцінка відповідала низькому або середньому рівню та за-
лишалась такою в разі повторного обстеження, це визначали як умов-
но негативну динаміку. Випадків, коли було зафіксовано погіршення 
хоча б одного з показників, не встановлено.

Залежності показників від типу захворювання, рівня розвитку ди-
тини не встановлено. Тому аналіз динаміки проводили загалом по групі.

Показник стабільності участі в  програмах раннього втручання 
в 62,29 % випадків залишався високим протягом усього часу відвід-
ування родинами Центру раннього втручання, що демонструвало 
з  самого початку досить високу мотивацію батьків та їх готовність 
і  спроможність підтримувати сетінг, дотримуватися певних правил 
у взаємовідносинах із фахівцями, які працюють безпосередньо з ро-
диною, та Центром як організаційною структурою загалом. Із часом 
дотримання правил доповнювалося розвитком ініціативи й  актив-
ності батьків у  їх участі в  реалізації програм раннього втручання 
на всіх етапах та перенесенням у щоденні рутини знань та навичок, 
отриманих під час занять у Центрі. Позитивну динаміку цього показ-
ника відмічено в 24,59 % випадків. У 13,11 % батьків не було позитив-
ної динаміки, тобто вони пропускали заняття без поважних причин 
або попередження, запізнювалися, не виконували дома рекомендацій, 
які обговорювалися під час занять, особливо тих, які потребували від 
батьків послідовних та регулярних зусиль.

Якісні показники робочого альянсу позитивно змінилися майже 
в половини батьків (49,18 %). Із часом вони демонстрували здатність 
підтримувати партнерську співпрацю зі спеціалістами, перебуваючи 
під час занять у кімнаті, реалізували свою експертну функцію та дотри-
мувалися визначених спільно зі спеціалістами зон відповідальності 
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на всіх етапах розробки та реалізації програми раннього втручання. 
У  16,39 % випадків зафіксовано умовно негативну динаміку. Батьки 
мали складнощі в утриманні психологічних кордонів, їм були прита-
манні примітивні психологічні захисти у вигляді ідеалізації або зне-
цінення фахівців, вони демонстрували непродуктивні стилі взаємодії 
та дисфункціональні моделі поведінки.

Практично в  половині випадків (49,19 %) показник власного емо-
ційного комфорту фахівці оцінювали як стабільно високий, у  40,98 % 
випадків зафіксували його позитивну динаміку й лише в 9,13 % він ха-
рактеризувався відсутністю позитивних змін, що полягало в емоційному 
напруженні, тривозі, негативних емоціях, які стабільно виникали у спеці-
алістів у процесі взаємодії з батьками. Випадків, коли б почуття емоцій-
ного дискомфорту викликалося взаємодією з дитиною, не зафіксовано.

Аналіз динаміки показника, який характеризував якість орга-
нізації домашніх рутин, дав змогу встановити позитивну динаміку 
більше, ніж у половині випадків (57,37 %). 31,14 % сімей мали цей по-
казник стабільно високим. У 11,47 % випадків фіксувалася умовно не-
гативна динаміка, яка відображала факт, що проблемною зоною для 
батьків була організація розвиваючого середовища, яке б достатньо 
враховувало наявний рівень та зону найближчого розвитку дитини, її 
фізичні, емоційні, соціально-психологічні й особистісні потреби.

Розширення соціальних контактів родини в  період перебування 
в  програмах раннього втручання було визначено в  67,21 % випадків. 
18,03 % сімей у динаміці спостереження мали обмежене коло спілкуван-
ня, яке включало в переважній більшості найближчих родичів, у цих 
сімей не помічено тенденції до розширення бази соціально-психоло-
гічної підтримки. Слід зазначити, що показник розширення соціаль-
них контактів траплявся найрідше серед стабільно високих (14,75 %) та 
був вірогідно меншим за стабільність відвідування програм раннього 
втручання (0,01), організацію рутин (0,05), дитячо-батьківські відноси-
ни (0,01) та емоційний комфорт спеціалістів (0,01). Це віддзеркалювало 
факт, що однією з провідних проблем для сімей, які виховують дітей 
раннього віку з порушеннями розвитку, є формування кола зовнішньої 
підтримки й установлення зв’язків із соціальним оточенням (рис. 3.4).

Аналіз динаміки загального показника розвитку створив мож-
ливість установити позитивні зміни в  96,92 % випадків, які поляга-
ли в індивідуальному збільшенні віку розвитку дитини в середньому 
на 7 міс. Умовно негативну динаміку зафіксовано у  3,38 % дітей. Це 
були діти, які мали тяжкі множинні порушення, що охоплювали всі 
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сфери розвитку, супроводжувалися порушеннями здоров’я у вигляді 
регулярних епілептичних нападів, резистентних до медикаментозної 
терапії. Таким чином, переважна більшість дітей демонструвала роз-
ширення когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціально-емоцій-
них можливостей. Позитивну динаміку розвитку крупної та дрібної 
моторики встановлено в 72,14 та 95,09 %, відповідно. Прогресування 
в якісних та кількісних характеристиках експресивного й  імпресив-
ного мовлення було відзначено в 78,69 та 86,89 %, поліпшення соці-
ально-емоційного реагування встановлено у 85,25 % дітей.

Дитячо-батьківські відносини

Розвиток дитини

Соціальні контакти

Емоційний комфорт спеціалістів

Організація домашніх рутин

Якість робочого альянсу

Стабільність участі в програмах

Рис. 3.4. Динаміка показників ефективності програм раннього втручання

Позитивну динаміку здатності дитини до концентрації уваги 
спостерігали в 91,73 % за рахунок значного збільшення дітей, які мог-
ли зосередитися й утримувати увагу в разі зовнішньої мотивації та 
участі дорослого (з 24,81 на 40,16 %). У 8,19 % дітей зберігалися значні 
складнощі, які проявлялися в дуже швидкій втраті інтересу до іграш-
ки або діяльності, короткостроковими епізодами зосередження, які 
легко переривалися зовнішніми або внутрішніми подразниками.

Оцінка динаміки дитячо-батьківських відносин дала змогу вста-
новити, що в 68,85 % випадків відмічали позитивну динаміку. Це про-
являлося в якісних змінах дитячо-батьківської взаємодії, збільшенні 
взаємності під час спілкування, адекватнішому темпі реагування на 
сигнали дитини та розвитку здатності батьків до розуміння психіч-
них та емоційних станів дитини та формуванні засобів її емоційної та 
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поведінкової регуляції. Слід зазначити, що разом із випадками умов-
но-позитивної динаміки кількість сімей, які характеризувалися роз-
виваючими дитячо-батьківськими відносинами, становила 95,07 %, 
що свідчило про ефективність програм раннього втручання.

Індивідуальний аналіз структури індикаторів ефективності про-
грам раннього втручання створив можливість установити, що лише 
в  4,9 % випадків відмічено негативну динаміку всіх показників. Це 
були діти, строк перебування яких у  програмі раннього втручання 
становив менше 6 міс.

Під час дослідження визначено наявність зв’язків між показника-
ми оцінки ефективності програм раннього втручання (табл. 3.9). Уста-
новлено, що досить значущий зв’язок зазначено практично між усіма 
показниками. А особливо щільним він є між організацією рутин удома, 
поведінкою батьків під час занять, розвитком дитини, дитячо-батьків-
ськими відносинами та почуттям емоційного комфорту у фахівців.

Таблиця 3.9
Таблиці поєднання показників оцінки ефективності програм 
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Регулярність від-
відування занять - - - - - - -

Поведінка батьків 
під час занять 0,02 - - - - - -

Організація рутин 
удома 0,01 0,00 - - - - -

Розвиток дитини 0,01 0,01 0,00 - - - -
Дитячо-батьків-
ські відносини 0,06 0,01 0,00 0,00 - - -

Почуття емоцій-
ного комфорту 

фахівців
0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 - -

Розширення соці-
альних контактів 0,07 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 -
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Також значущо був пов’язаний розвиток дитини, якість дитячо-
батьківських відносин, почуття емоційного комфорту фахівців та 
розширення соціальних контактів, а  також дитячо-батьківські від-
носини з  почуттям емоційного комфорту фахівців і  розширенням 
соціальних зв’язків. Відсутність зв’язку визначали між регулярністю 
відвідування занять та якістю дитячо-батьківських відносин і розши-
ренням соціальних контактів.

Проведений регресійний аналіз дав змогу отримати дві регресій-
ні моделі з  урахуванням рівня розвитку й  тривалості участі в  про-
грамах раннього втручання (табл. 3.10). Одна модель відображала те, 
що найвагомішими предикторами, які впливали на якість робочого 
альянсу, були тривалість перебування родини в  програмі раннього 
втручання та рівень затримки розвитку дитини. Для організації ру-
тин удома важливим також були тривалість перебування в програмі 
та початковий ступінь затримки розвитку.

Таблиця 3.10
Регресійна модель

Модель Змінні

Стандартизовані 
коефіцієнти регресії

Критерій 
Стьюдента

Значення Стандартна 
похибка

Значен-
ня (t) р

Якість 
робочого 
альянсу

- тривалість перебу-
вання в програмі;
- рівень затримки

15,231

–6,526

4,901

2,507

3,107

–2,60

0,01

0,02
Організа-
ції рутин 
вдома

- тривалість перебу-
вання в програмі;
- рівень затримки

15, 471

–7,401

5,72

2,92

2,70

–2,52

0,02

0,02

Таким чином, у двох моделях визначали схожі тенденції: збільшен-
ня терміну перебування в програмі та нижчий рівень затримки розвитку 
дитини позитивно впливали як на якість взаємодії батьків і фахівців, так 
і на організацію рутин удома. Батьки з часом демонстрували більшу здат-
ність бути партнерами з фахівцями, реалізовувати з ними модель співро-
бітництва, виступати в ролі експертів із розвитку власної дитини, прояв-
ляти ініціативу й креативність у створенні розвиваючого середовища для 
дитини вдома, яке б ураховувало її особистісні та фізичні потреби.

Отже, запропонована технологія раннього втручання дове-
ла ефективність з  точки зору підвищення якості індиві дуального-
психологічного функціонування дитини й  батьків, що проявлялося 
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в розширенні можливостей дітей, розвитку в них життєвих компетецій, 
продуктивних стратегій подолання стресової ситуації. Розширення со-
ціальних контактів родини та стабільність участі в програмах раннього 
втручання характеризувало позитивну динаміку соціально-психоло-
гічного функціонування. Якість дитячо-батьківських відносин, харак-
теристики робочого альянсу й емоційний комфорт спеціалістів під час 
роботи з родиною відображали позитивні зміни у міжособистісному 
функціонуванні батьків.

Установлено залежність якості взаємодії батьків і фахівців та ор-
ганізацію рутин удома від терміну перебування в програмі та рівня 
затримки розвитку дитини. Збільшення терміну перебування в про-
грамі та більш низький початковий рівень затримки розвитку дити-
ни позитивно впливали як на якість взаємодії батьків і фахівців та 
на організацію рутин удома. Батьки з  часом демонстрували більшу 
здатність бути партнерами з фахівцями, реалізовувати з ними модель 
співробітництва, виступати в ролі експертів із розвитку власної ди-
тини, проявляти ініціативу й креативність у створенні розвиваючого 
середовища для дитини вдома, яке б ураховувало її особистісні та фі-
зичні потреби.

Отже, реалізація програм раннього втручання створила мож-
ливість оптимізувати копінгові стратегії у батьків, поліпшити якість 
розвиваючого середовища, яке б достатньо враховувало наявний рі-
вень та зону найближчого розвитку дитини, її фізичні, емоційні, соці-
ально-психологічні й особистісні потреби, розширити соціальні кон-
такти родини, поліпшити дитячо-батькіські відносини та здатність 
батьків будувати та підтримувати партнерські відносини з фахівця-
ми. Позитивний ефект отримано у 86–94 % сімей.



221

ВИСНОВОК
Батьки дитини з  порушенням розвитку переживають емоцій-

ний, міжособистісний, інформаційний, ескзистенційний, соціальний 
стрес, що в багатьох випадках призводить до порушення функціону-
вання сім’ї.

У цій монографії подано результати дослідження психологічного ста-
ну батьків, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку.

Виділено три типи захисно-копінгової поведінки в батьків, які ви-
ховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку. Виявлені типи 
характеризуються певним співвідношенням показників психологіч-
них захистів і механізмів опанування та відображають ефективність 
процесу адаптації батьків у ситуації виховання дитини з порушення-
ми розвитку. Продуктивний поєднує розвинені копінгові стратегії та 
зрілі психологічні захисти; дефіцитарний — непродуктивні копінгові 
стратегії та слабко розвинені механізми психологічних захистів; іг-
норуючий  — характеризується сукупністю психологічних захистів, 
зумовлених невизнанням ситуації, та непродуктивних копінгів. Ви-
значено гендерні особливості структурної організації захисно-копін-
гової поведінки в батьків.

Також приділено увагу зв’язку між рівнем затримки розвитку 
дитини й  індивідуально-психологічними характеристиками батьків: 
нижчий рівень затримки розвитку дітей пов’язаний із більшим психо-
фізичним та соціально-психологічним благополуччям батьків. Уста-
новлено, що чим більше рівень затримки розвитку дітей, тим більше 
виражені у батьків прояви тривоги та депресії. Здатність сімейної си-
стеми до гнучкості під впливом стрес-чинників є найнижчою в сім’ях 
дітей із середнім та високим рівнями затримки психічного розвитку; 
ступінь затримки психічного розвитку дитини позначається на стані 
реальної сімейної адаптованості. Виявлено, що батьки дітей із низь-
ким та середнім рівнем затримки розвитку частіше використовують 
продуктивні стратегії та зрілі механізми психологічних захистів.

Ця характеристика раннього втручання як системи комплексно-
го супроводу родин із дітьми раннього віку з порушеннями розвитку 
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або ризиком їх виникнення, яка розглядає розвиток дитини раннього 
віку в контексті її взаємовідносин з оточуючим середовищем, ставить 
основною метою нормалізацію життя родини, яка виховує дитину 
з порушеннями, та створення таким чином оптимальних умов для її 
розвитку. Також подано психологічну складову раннього втручання, 
реалізовану через психологічний супровід сімей, які виховують дітей 
раннього віку з  порушеннями розвитку. Визначено поняття «фаси-
літація розвитку» як процесу сприяння розвитку особистісного по-
тенціалу маленької дитини відповідно до її психоемоційних потреб 
на основі неінтрузивної взаємодії та розвиваючих дитячо-батьків-
ських відносин. Описано технологію раннього втручання як системи 
психологічного супроводу родин, які виховують дітей раннього віку 
з порушеннями розвитку. Визначено послідовність етапів та подано 
змістовний опис звернення батьків, первинної та поглибленої оцінки, 
розробки й виконання індивідуальної програми раннього втручання, 
моніторингу та оцінки результатів виконання програми. Запропо-
новане поняття узгодженого функціонального запиту як основи для 
оцінки. Обґрунтовано, що реалізація індивідуальної програми ран-
нього втручання дає змогу надавати супровід відповідно до потреб 
родини, що змінюються, створювати спрямовано та послідовно роз-
виваюче середовище, яке максимально відповідає завданням розвит-
ку дитини та потребам сім’ї.

Запропонована психологічна модель раннього втручання має 
структурно-динамічний характер, відображаючи цілісний погляд на 
розвиток дитини в контексті відносин дитина-батьки-фахівці та за-
безпечуючи розвиток особистісного потенціалу маленької дитини 
відповідно до її потреб на основі неінтрузивної взаємодії та розвива-
ючих дитячо-батьківських відносин. Моделювання розвиваючої вза-
ємодії між фахівцями і дитиною та її інтеріоризація батьками визна-
чене провідним механізмом розвитку фасилітуючої функції батьків 
та створення єдиного змістовного та організаційного простору для 
міждисциплінарної команди фахівців.

Під час дослідження розроблено та апробовано показники оцін-
ки ефективності програм раннього втручання, які віддзеркалюють 
індивідуальний, міжособистісний та соціально-психологічний рів-
ні функціонування всіх учасників, задіяних у  реалізації програм 
раннього втручання: дитини, батьків та фахівців. Обґрунтовано до-
цільність вивчення й  оцінки динаміки моторного, когнітивного, 
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соціально-емоційного розвитку дитини, якості дитячо-батьківських 
відносин, копінгових стратегій батьків, стабільності участі в програ-
мах раннього втручання, якості робочого альянсу, розширення соці-
альних контактів сім’ї, організації розвиваючого середовища, емоцій-
ного комфорту спеціалістів під час роботи з родиною.

Упровадження системи раннього втручання як психологічного 
супроводу родини допомагає оптимізувати копінгові стратегії у бать-
ків, поліпшити якість розвиваючого середовища, яке  б достатньо 
враховувало наявний рівень та зону найближчого розвитку дитини, 
її фізичні, емоційні, соціально-психологічні та особистісні потреби, 
розширити соціальні контакти родини, поліпшити дитячо-батькіські 
відносини та здатність батьків будувати та підтримувати партнерські 
відносини з фахівцями. 
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ДОДАТОК 1
Карта первинної оцІнКи

Дата:___________________

Ті, що заповнюють карту:
_______________________
_______________________

Дитина: (ПІБ) _____________________________________________________

Вік ______років _____міс. Дата народження:__________

Дитина в сім’ї_______за рахунком;

Мати: (ПІБ) ___________________________   Дата народження: __________

Батько: (ПІБ) __________________________   Дата народження: __________

Скарги: (за словами батьків)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1. Медичний анамнез
• Вагітність_____за рахунком;
• Попередні вагітності:_______________років тому;
• Запланована — так / ні;
• Бажана — так / ні;
• Перебіг вагітності (норма / патологія):

– токсикоз I / II слабкий / виражений;         – набряки;
– анемія;                                                         –  гіпертонія;
– нефропатія;                                                 –  кровотечі;
– інфекційні захворювання;                         – резус-конфлікт;
– ГРВІ, грип;                                                  – TORCH-інфекція;
– загроза переривання в терміні;                  __________гестації;

• Лікування: стаціонар, амбулаторно / ні / відмова від лікування;
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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• Стан матері:
– до вагітності______________________________________________
– під час вагітності__________________________________________
– після пологів______________________________________________

• Пологи_____за рахунком;
• За терміном гестації _____самостійні / стимульовані;
• Родова діяльність почалася з: відходження навколоплідної рідини / 

схваток
• Кесарів розтин: запланований / вимушений;
• Тривалість безводного періоду_____годин;
• Родопоміч: стимуляція / механіч.видавлювання / щипці / вакуум /наркоз;
• Тривалість пологів: стрімкі / швидкі / затяжні / норма;
• Оцінка за шкалою Апгар _______ балів;
• Дитина народился в предлежанні: головному / сідничному / ножному;
• Крик новонародженого:

□ Закричав: 
– відразу;                                                        – після відсосу слизу,
–  після поплескування,                                – відбувалася реанімація;
□ характер крику: гучний / слабкий / запищав;

• Обвинення пуповини навколо шиї — так / ні;
• Зелені навколоплідні води — так / ні;
• Кровотеча — так / ні;
• Пологи: норма / з ускладненнями;
• Діагноз при народженні: родова травма / пренатальна енцефалопа-

тія / гіпер тензійно-гідроцефальний синдром / асфіксія / гіпотрофія, 
НГЛД___ст.

________________________________________________________________
• Виписаний з роддому на ______добу (пізніше: з-за матері / з-за дитини);
• Переведений: у відділення для недоношених / ГПНЦ / лікарню;
• Стаціонарне лікування — так / ні;
• Вигодовування до року: грудне до _________міс.

 штучне з _________міс.
 змішане з _________міс.

• Хворів до року: ГРВІ / інфекції / алергійні реакції;
________________________________________________________________
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• Лікування: амбулаторно / в стаціонарі (з матір’ю / окремо);
________________________________________________________________

АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ_____________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
• Де спостерігалася дитина (спостерігається): ________________________

______________________________________________________________ 

ДІАГНОЗ: _______________________________________________________
• Інвалідність — оформлена / не оформлена;
• Ким направлений в ЦРВ:________________________________________

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
• Соматичний статус:

– часто хворіє;   – гіпотеріоз;
– порок серця;   – алергії;
– диспластична кардіопатія;  – дисбактеріоз;
– інше:________________________________________________________

• Неврологічний статус:
- дифузна м’язова гіпотонія;  – пірамідна недостатність;
- геміпарез;    – гідроцефалія;
- тетрапарез;    –  епісиндром;
- інше:________________________________________________________

• Ступінь стигматизації:___________________________________________

2. розвиток та поведінка дитини за думкою батьків

2.1. Функциіональний развиток:
• Рухові проблеми: є / нема;

□ голову тримає з _____міс. / не тримає;
□ сидить з _____міс. / не сидить;
□ повзає з_____міс. / не повзає;
□ стоїть з_____міс. / не стоїть;
□ ходить з_____міс. / не ходить;

• Сенсорні проблеми: є / немає;
□ зір__________________________________________________________
□ слух ________________________________________________________
□ дотикова чуттєвість____________________________________________
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• Мовні проблеми: є / немає;
□ гуліня з ____міс.;
□ лепетання з ____міс.;
□ слова з ____міс.;
□ фраза з _____років;
□ розмовляє на «своїй» мові — так / ні;

• Розуміння зверненої до неї мови:
– виконує одноступеневі доручення — так / ні; («Йди до мене!»)
– виконує двоступеневі доручення — так / ні; («Візьми капці й віднеси їх 

бабусі!»)
– виконує триступеневі доручення — так / ні; («Відкрий шафу, візьми 

чашку та постав на стіл!»)
• Можливість заспокоїти — є / нема __________________________________

_____________________________________________________________;
• Можливість самозаспокоєння — є / нема ____________________________

_____________________________________________________________;
• Є реакція на заборони та дозволи — так / ні__________________________

_____________________________________________________________;
• Наявність великої кількості заборон — є / немає;
• Здатність керувати поведінкою — є / немає;
•  Пристосування до нових умов: адекватно / неадекватно для свого віку;
•  Спілкування з однолітками: адекватно / неадекватно для свого віку

______________________________________________________________
_____________________________________________________________;

• Самодеструктивність — власива / не властива;
• Реакція на разлучення з батьками адекватна — так / ні;
• Індивідуальність дитини_________________________________________ 

______________________________________________________________
• Відвідує дитячий садочок: звичайний — так / ні; спеціалізований — так / ні;

2.2. Складнощі в повсякденній рутині
Дитина: Батьки:

• Складнощі харчування — є / немає; • Складнощі годування — є / немає;
Організація _____________________
______________________________
Вибірковість у споживанні їжі: ____
______________________________
Жування:
______________________________
______________________________

Організація годування ___________
_____________________________
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• Складнощі сну — є / немає; • Складнощі сну — є / немає; 
_______________________________
_______________________________

______________________________
______________________________

• Складнощі прогулянки — є / немає; • Складнощі прогулянки — є / немає;
_______________________________
_______________________________

______________________________

• Складнощі купання, умивання —  
є / немає; 

• Складнощі купання, умивання — 
є / немає; 

_______________________________
_______________________________

______________________________
______________________________

• Складнощі з горщиком — є / немає; • Складнощі з горщиком — є / немає;
_______________________________ ______________________________

• Складнощі з одяганням — є / немає; • Складнощі з одяганням — є / немає;
_______________________________ ______________________________
2.3. Ігрова діяльність 

□ Маніпулювання: іграшками / предметами________________________
□ «ку-ку», «ладушки», «сорока-воровка»__________________________
□ гра «дай-візьми»_____________________________________________
□ спустошення-наповнення_____________________________________
□ руйнування-будування________________________________________
□ ігри з м’ячем________________________________________________
□ малювання та розмальовування_________________________________
□ допомога в «дорослих справах»________________________________
□ «схованки», «догонялки»______________________________________
□ гра з ляльками, м’якими іграшками______________________________
□ гра з машинками_____________________________________________
□ гра з книгами________________________________________________
□ ігри «за правилами»__________________________________________

Сильні сторони дитини:____________________________________________
_________________________________________________________________

ДОМАШНІ УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ:
• організація простору — адекватна / неадекватна;
• іграшки — адекватні / неадекватні;
• реабілітаційне обладнання — адекватне / неадекватне;

Коментар батьків щодо особливостей дитини:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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СІМЕЙНИЙ АНАМНЕЗ:
– Сім’я: повна / неповна;
– Доглядає за дитиною: мама, тато, бабуся, няня, інші________________;

Мама тато
Професія, освіта
Хронічні захворювання, 
психічні розлади
Попередні шлюби
Діти від попередніх шлюбів

СІБСИ ДИТИНИ (брат, сестра)
им’я вік Стан здоров’я

3. Спостереження під час прийому
3.1. Дитина:
• Рухи:_________________________________________________________

______________________________________________________________
• Спілкування, контакт із фахівцями: активно шукає контакту / легко 

вступає / пасивно шукає контакту / зовсім не шукає контакту;
• Емоційний стан: агресивність / тривожність / занепокоєння / 

нерішучість / сором’язливість / замкнутість / апатичність / адекватне;
• Самодеструктивність — властива / не властива;
• Вміння зосередитися: легко зосереджується / важко зосереджується / 

може зосередитися за наявності зовнішньої мотивації;
• Ігрова діяльність — згідно до віку / не відповідає;
• Адаптація до нових умов: швидко / з труднощами / практично не 

адаптується;
• Пізнавальна активність — велика / низька;
• Взаємодія дитини з матір’ю: звертається за допомогою / ділиться 

радістю / довго не відходить / не звертає уваги;

3.2. Батьки:
• Эмоційний стан: тривожність / напруженість /занепокоєння / 

апатичність / депресивність / дратівливість / адекватне / емоційна 
бідність;

• Взаємодія з дитиною: не звертає уваги / не відпускає від себе / надмірно 
контролює / допомагає / втішає / підтримує;

• Поведінка під час прийому:_______________________________________
________________________________________________________________
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4. оцінка дитячо-батьківських відносин
• Інформованість щодо особливостей здоров’я та розвитку дитини:  

досить висока / низька;
• Взаємність батьків та дитини під час спілкування:  

досить добра / недостатня;
а) Здатність дитини спрямовувати сигнали до дорослого:  

достатньо добра / недостатня;
б) Розуміння дорослим сигналів дитини: 
– достатньо добре / недостатнє;
– фізичні потреби дитини (їжа, туалет…);
– емоційні потреби, бажання дитини;
в) Здатність дитини розуміти сигнал дорослого: 

достатньо добра / недостатня;
г) Здатність дорослого спрямовувати адекватні сигнали дитині: 

достатньо добра / недостатня;
• Стимуляція развитку дитини, яка відповідає його рівню розвиткута його 

здібностям: достатньо добра / недостатня;
– Простір, що розвиває: адекватний / неадекватний;
– Стимуляція дослідницької активності: адекватна / неадекватна;
– Іграшки: адекватні / неадекватні;
– Розуміння «зони найближчого развитку» — є / немає;

• Развиток автономності та самостійності дитини: є / немає;
а) Швидкість реакції на сигнали дитини:  

адекватна / дуже швидка / дуже повільна;
б) Адаптація батьків до змін, що пов’язана з розвитком дитини: 

адекватна / утруднена / важка;
в) Готовність дитини до самостійності (автономності):  

достатня / недостатня;
• Емоційний тон відносин: стабільний / нестійкий / негативний;
• Проблеми ДБВ: є / нема;
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Додаткова інформація:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Запит батьків:_____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ДОДАТОК 2
ПРОфІЛЬ РОЗВИТКУ ДИТИНИ № ______

ЗАГАЛЬНА ІНфОРМАЦІЯ

Прізвище, ім’я дитини Дата заповнення:
Дата народження (вік) 
Батьки:

Медичний стан
Діагноз__________________________________________________________
_________________________________________________________________
Анамнез_________________________________________________________
Додаткові обстеження:______________________________________________

Первинний запит батьків
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Узгоджений функціональний запит
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА УЧАСТЬ

Рух
Зміна та збережен-
ня положення тіла

Маніпуляція, пере-
несення, перемі-
щення предметів
Ходьба та пересу-
вання
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Пересування 
в просторі з ви-
користанням тран-
спортних
засобів

Самообслуговування та денні рутини
Вмивання та до-
гляд за частинами 
тіла

Обслуговування 
в туалеті

Одягання

Приймання їжі

Пиття

Пізнавльний розвиток
Цілеспрямоване 
використання сен-
сорних відчуттів

Базисні навички та 
застосування знань
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Гра

Регуляція поведінки та емоцій
Поведінка дитини 
для досягнення 
власної мети

Виконання за-
вдань, що постав-
лені дорослим
Виконання денних 
рутин

Адаптація до но-
вого

Уміння справляти-
ся зі стресом

Інше

Комунікація
Сприйняття кому-
нікації.
Розуміння інто-
нації, зображень, 
жестів і мови
Активна комуні-
кація.
Привернення до 
себе уваги вер-
бально й невер-
бально
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Мова та інші засо-
би спілкування.
Своя мова, мовний 
развиток, інтону-
вання

Міжособистісна взаємодія та стосунки
Загальна міжосо-
бистісна взаємодія
З дітьми, доросли-
ми, чи легко всту-
пає в контакт
Особливі міжосо-
бистісні відношен-
ня у сім’ї

Дитячо-батьківські 
відносини.
Взаємність батьків 
і дитини під час 
спілкування.
Розвиток автоном-
ності й самостій-
ності дитини

Підтримка й зв’язки
Сім’я

Родичі 

Друзі

Спеціалісти й 
установи 

Простір, який розвиває та догляд
Медикаментозне 
лікування

Харчування
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Спеціальне облад-
нання
Матеріали для на-
вчання й розвитку 
та іграшки
Організація про-
стору будинку

СТРУКТУРИ Й фУНКЦІЇ ТІЛА

Психічні функції (увага, 
пам’ять, зорово-моторна 
координація) 

Структура нервової 
системи (центральна, 
периферична нервова 
система) 
Сенсорна функція й біль 
(очі, вуха, зір, слух, бо-
льові відчуття) 

функції голосу й мов-
лення та відповідні 
структури (ніс, горло, 
губи, зуби, відтворення 
звуків, вимова слів) 
функції серцево-судин-
ної, імунологічної, гема-
тологічної та респіратор-
ної системи та відповідні 
структури 
функції травної, об-
мінної й ендокринної 
систем та відповідні 
структури проблеми з 
їжею, шлунок, печінка, 
підшлункова залоза, жу-
вання, ковтання
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Сечовивідна й репродук-
тивна система та відпо-
відні структури (нирки, 
вагіна, пеніс, сечовиді-
лення) 
функції нейром’язової 
й рухової системи та 
відповідні структури 
(голова, шия, руки, ноги, 
проблеми рухів руками, 
ногами, м’язовий тонус, 
тремор, баланс) 

функції шкіри та відпо-
відні структури (шкіра, 
волосся, нігті) 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ПІБ ___________________________  Дата_______________________

Ключова проблема 
узгоджена

Терапевтична мета 
(SMART)

Лікар

Логопед

Психолог

Реабілітолог
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ПЛАН ДІЙ:
Лікар

Психолог

фізичний 
реабілітолог

Логопед

Батьки

Частота занять ___________________________________

форма роботи    __________________________________
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