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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 
У статті висвітлено проблему психологічних особливостей ставлення батьків до дітей з особливии потребами. 

Проведено аналіз досліджень та публікацій щодо взаємовідносин членів сімей, в яких зростають на виховуються 

діти з особливими потребами. Розглянуто періодизацію кризових станів емоційної сфери батьків за Е. Шугардтом. 

Проаналізовано основні труднощі сімей, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку. Описані проблеми 

нерозуміння батьками особистісного розвитку дитини, прийняття/неприйняття батьками дитини з особливими 

потребами, невідповідності між вимогами, сподіваннями та можливостями і потребами дитини, неадекватне 

батьківське ставлення до неї, порушення структури родини та ускладнення взаємин між її членами, виникнення 

цілого ряду емоційних проблем батьків, відсутності порозуміння та підтримки подружжя, конфліктості між 

батьками та дітьми.  
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Постановка проблеми. Проблема інтеграції в 

соціум, підвищення якості життя дітей з 

обмеженими можливостями та їх сімей завжди 

була і залишається актуальною.  

На нашу думку основну роль у процесі 

розвитку дитини відіграє мікроклімат, який батьки 

створюють в сім'ї. Ситуація народження і 

виховання дитини з особливими потребами, в 

більшості випадків деформує взаємини в сім'ї. У 

30% випадків сім'ї розпадаються. На жінку, яка має 

дитину з особливими потребами, накладається ще 

один стресовий фактор - розставання з коханою 

людиною. Жінці, обтяженій настільки важкими 

випробуваннями, найчастіше ніде отримати підт-

римку. Що стосується чоловіків - то народження 

дитини з особливими потребами часто сприйма-

ється як обмеження його чоловічої гідності. Тому, 

чимало чоловіків переносять відповідальність за 

народження дитини з особливими потребами на 

жінку, і розлучаються з нею. Однак існують чоло-

віки, у яких народження дитини з особливими пот-

ребами ініціює їх соціальну активність. Вони почи-

нають активно боротися за краще майбутнє своєї 

дитини. І, таким чином, самореалізуються в соціу-

мі. Є сім'ї, в яких поява дитини з особливими пот-

ребами зміцнила взаємини між подружжям. Такі 

сім'ї є опорою суспільства і держави, сімейним 

інститутом гармонійної соціалізації дитини з 

особливими потребами [5].  

Однак у своєму прагненні допомогти дитині 

сім’ї стикаються зі складними психологічними 

проблемами: прийняття/неприйняття дитини з 

особливими потребами, неадекватне батьківське 

ставлення до неї, порушення структури родини та 

ускладнення взаємин між її членами, виникнення 

цілого ряду емоційних проблем батьків, відсут-

ність порозуміння та підтримки подружжя [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні практика корекційної психології та 

спеціальної педагогіки свідчать про необхідність 

активного вивчення всього спектра проблем сім’ї, 

яка виховує дитину з особливостями психофізич-

ного розвитку. Інтерес фахівців не обмежується 

лише методичними питаннями формування у дітей 

тих чи інших знань та навичок. Акцент корекційно-

го впливу переноситься на сім’ю хворої дитини. 

При цьому особлива увага приділяється позитивно-

му впливу близьких на дитину з проблемами в роз-

витку, створення сприятливих умов для її навчання 

не тільки в спеціальному закладі, але й вдома [5]. 

Перші дослідження проблем емоційної сфери 

батьків, які мають дітей із особливими потребами, 

належать зарубіжним авторам. Так, М. Стоун опи-

сав проблеми сімей, які виховують дитину з пору-

шеннями у психофізичному розвитку, визначив 

види стресів таких родин, виділивши насамперед 

фінансовий, емоціональний, фізичний [1].  

Вивченню процесу адаптації до стресу сімей, 

які мають дітей з порушеннями у розвитку, учені 

надають особливого значення. Детальну періодиза-

цію кризових станів емоційної сфери батьків 

запропонував Е. Шухардт: 

1. Невизначеність (стан панічного жаху перед 

невідомим, шок, відчуття краху «нормального» 

життя).  

2. Визначеність (суперечність між розумінням 

проблеми на раціональному рівні та заперечення її 

існування на емоційному). 

3. Агресія (поява негативних почуттів, 

емоційних спалахів, гніву). 
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4. Активна, безрезультативна, хаотична 

діяльність (нераціональні спроби опанувати 

безвихідь ситуації, пошук чудодійного зцілення). 

5. Депресія (відчуття апатії, втоми, 

безвихідності, спустошеності, відчаю). 

6. Прийняття проблеми (віднаходження нового 

сенсу життя). 

7. Активізація (прийняття проблеми, розкриття 

внутрішнього потенціалу, активна побудова та 

реалізація життєвих планів). 

8. Солідарність (створення об’єднань з іншими 

батьками, які мають аналогічні проблеми) [1].  

Аналіз різних аспектів проблем сім’ї з дітьми із 

відхиленнями у розвитку здійснено у працях Н. 

Мазурової, І. Мамайчук, Є. Мастюкової, Г.А. 

Мішиної, А.Г. Московкіної, А. Співаковської, В. 

Ткачової, Т. Яценко та інших. Сім’ї, які виховують 

дитину з відхиленнями у розвитку, розглядаються 

в більшості випадків через призму особливостей 

розвитку самої дитини, характеру її інвалідності. 

При цьому комплексний психологічний супровід 

власне сімей з такими дітьми є відносно новою 

сферою діяльності фахівців.  

Метою статті є визначити психологічні 

особливості ставлення батьків до дітей з 

особливими потребами.  

Основні результати дослідження. Дитина із 

особливими потребами потребує постійної 

батьківської підтримки. Підпорядкувати таку 

дитину загальноприйнятим правилам поведінки в 

суспільстві неможливо, тому треба навчитися 

взаємодіяти і спілкуватися з нею. 

Існують певні психологічні особливості сприй-

няття та виховання дітей з особливими потребами 

їхніми батьками. Розглянемо їх детальніше.  

Однією з особливостей є нерозуміння батьками 

особистісного розвитку дитини. Скажімо, батьки 

вважають малюка впертим, не розуміючи того, що 

він не може впоратися з новим дорученням через 

особливості свого психічного чи фізичного 

розвитку або стану. Тому їм необхідно намагатися 

зрозуміти дитину, якомога частіше запитувати 

себе: “Чому малюк так поводиться?”  

Наступною психологічною особливістю є  

неприйняття батьками дитини [2]. Воно може 

виникати через нерозуміння поведінки, зумовленої 

низкою хворобливих проявів, своєрідністю індиві-

дуальних рис особистості, загостренням особли-

востей темпераменту, внаслідок хворобливого ста-

ну дитини. Підґрунтям неприйняття є ігнорування 

почуття власної гідності дитини, коли батьки 

відчувають внутрішнє незадоволення нею, вона їх 

постійно дратує, вони не довіряють досвіду, який у 

неї формується; нехтують її віковими можливос-

тями і потребам, особливо якщо стосунки в сім′ї 

надмірно жорсткі, навіть деспотичні. Або, навпаки, 

має місце вседозволеність.  

Батькам у вихованні дитини слід уникати, з 

одного боку, невідповідності між власними вимо-

гами і сподіванням, а з другого – можливостями і 

потребами дитини. Найчастіше це виникає тоді, ко-

ли має місце упертість, психічна розгальмованість 

чи загальмованість дитини, внаслідок ураження 

центральної нервової системи. Треба пам’ятати – 

непослідовність вимог до дитини, тобто 

невідповідність між вимогами і контролем, 

призводить спочатку до збудження нервових про-

цесів, а потім до їх перезбудження і втоми, а відтак 

– до стану психічного напруження.  

Важливою психологічною особливістю став-

лення батьків до дітей з особливими потребами  

може виступати конфліктність у стосунках між 

батьками і дитиною [4]. Вона може виникати через 

негнучкість батьків. Так, батьки або недостатньо 

враховують ситуацію, або невчасно реагують на 

неї, тобто програмують вимоги, не враховуючи 

ситуацію, нав’язують власну думку.  

Неприпустимими є ставлення до дитини, що 

виявляється у запровадженні жорсткої дисципліни 

й обмеженні самостійності; застосуванні примусу і 

репресивних заходів, зокрема й фізичних покарань; 

постійному контролі за поведінкою; нав’язуванні 

дорослими будь-якої точки зору; категоричності 

суджень, наказового, безапеляційного тону; у 

прагненні підкорити собі дитину.  

У вихованні небезпечною є також гіперсоці-

альність. Це виховання проявляється у надмірній 

“правильності” і не враховує індивідуальні особ-

ливості особистості. Йому притаманні елементи 

формальності, відсутність емоційного контакту, 

щирості і безпосереднього вияву почуттів у сто-

сунках. Батьки ніби виховують дитину за поперед 

попередньо складеною програмою. Вони не 

зважають на її особистість, вікові потреби та 

інтереси, психічний і фізичний стан [4].  

Потрібно всіляко уникати недовіри до дитини – 

до її можливостей, життєвого досвіду, який збагачу-

ється. Не треба надмірно регламентувати і надмір-

но контролювати поведінку; вдаватися до надмірно-

го піклування; численних пересторог і погроз. Пот-

рібно довіряти дитині, вірити у її самостійність [3].  

Дитина щаслива, якщо у сім′ї панують теплі 

стосунки; вона знає, що її люблять, завжди 

вислухають і підтримають, дадуть пораду; 

дозволяють виявляти власні почуття, чутливі до її 

потреб; якщо члени сім′ї прості і безпосередні у 

спілкуванні і між ними немає розходжень щодо 

виховання дитини. 

Висновки та пропозиції. Отож, аналізуючи 

вищесказане, можемо зробити висновки, що 

дитина щаслива, якщо у сім′ї панують теплі 

стосунки; вона знає, що її люблять, завжди 

вислухають і підтримають, дадуть пораду; 

дозволяють виявляти власні почуття, чутливі до її 
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потреб; якщо члени сім′ї прості і безпосередні у 

спілкуванні і між ними немає розходжень щодо 

виховання дитини. А для цього необхідно важати 

на психологічні особливості відносин між 

батьками та дітьми з особливими потребами. 

Членам таки сімей необхідно памятати, що дитина 

не винна в тому, що вона особлива та  Усвідомити, 

що виховання та навчання дитини з особливими 

потебами– це довготривалий, складний процес, що 

потребує батьківського уміння, терпіння, знання. 
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Видлацкая Т.Ю. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ДЕТЯМ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В статье раскрыта проблема психологических особенностей отношения родителей к детям с особыми 

потребностями. Проведен анализ исследований и публикаций о взаимоотношениях членов семей, в которых растут 

на воспитываются дети с особыми потребностями. Рассмотрена периодизация кризисных состояний 

эмоциональной сферы родителей по Э. Шугардтом. Проанализированы основные трудности семей, в которых 

воспитываются дети с нарушениями развития. Описаны проблемы непонимания родителями личностного 

развития ребенка, принятие/непринятие родителями ребенка с особыми потребностями, несоответствия между 

требованиями, надеждами и возможностями и потребностями ребенка, неадекватное родительское отношение к 

ней, нарушение структуры семьи и осложнения отношений между ее членами, возникновения целого ряда 

эмоциональных проблем родителей, отсутствия понимания и поддержки супругов, конфликтости между 

родителями и детьми. 

Ключевые слова: ребенок с особыми потребностями, неприятие, гиперсоциальность, конфликтность, недоверие. 

 

Vidlatska T. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PARENT'S RELATIONSHIP WITH CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 

This article is about the problem of psychological characteristics of parents' relation to children with special needs. We 

conducted an analysis of studies and publications on the relationships of family members in which children with special needs 

grow up. We described the periodicization of the crisis states of the emotional sphere of the parents by E. Shugardt. We 

analyzed the main difficulties of families in which children with developmental disorders are brought up. We described the 

problems of parents' incomprehension of the child's personal development, the adoption/non-acceptance by the parents of a 

child with special needs, the discrepancy between the requirements, expectations and opportunities and needs of the child, 

inadequate parental attitude to it, disruption of the family structure and the complications of relations between its members, 

the emergence of a number of emotional problems. parents, lack of understanding and support of spouses, conflicts between 

parents and children. 

Key words: child with special needs, rejection, hyper-sociality, conflict, distrust. 

 

 

 

 

 

 

http://social-science.com.ua/article/1081
http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Psihologia/25248.doc.htm

