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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ  

ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

Кожна дитина – це «грудочка щастя». Вона приносить радість та 

втіху, незалежно від того, чи є в неї патологія. Реабілітолог, який 

відновлює, повертає її до життя, докладає всі зусилля аби виправити 

недоліки розвитку. Діти Сонця або діти із синдромом Дауна – це ті, які 

прийшли в наш світ показати та навчити нас справжній доброті. Вони 

надзвичайно теплі, ласкаві та усміхнені діти. 

«Синдром Дауна» – найбільш поширена з усіх відомих на сьогодні 

форма хромосомної патології. Зустрічається ця патологія з частотою один 

випадок на 500–800 новонароджених незалежно від статі [1, с. 4]. Це 

співвідношення однакове в різних країнах, кліматичних зонах і соціальних 

прошарках. Генетичний збій відбувається незалежно від способу життя 

батьків, їхнього здоров’я, звичок і освіти. Відомо, що ризик народження 

дитини з синдромом Дауна залежить від віку матері. Дослідження, 

проведене ученими Університету міста Майсор (Індія), дозволило виявити 

чотири чинники, що впливають на ймовірність синдрому Дауна у дитини. 

Це вік матері, вік батька, близькоспоріднені шлюби, а також, як не дивно, 

вік бабусі по материнській лінії. Причому останній з чотирьох чинників 

виявився найзначимішим. Чим старше була бабуся, коли народжувала 

дочку, тим вище ймовірність того, що донька народить дитину синдромом 

Дауна. Ця ймовірність зростає на 30 % з кожним роком. 

Як відомо, кожна клітина людини має 46 хромосом, тобто носіїв 

генетичної інформації, ознак, які успадковує дитина від батьків. 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/5292/1/%D0%9E.%20%D0%93.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%96%D1%94%D0%B2.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/5292/1/%D0%9E.%20%D0%93.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%96%D1%94%D0%B2.pdf
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Розташовані вони парами – одна від матері, інша – від батька. Синдром 

Дауна виникає у разі, коли в 21-й парі виникає додаткова хромосома – 47. 

Сьогодні визначення даної патології можливе на ранньому етапі за 

допомого УЗД, скрінінг-тесту та за допомогою крові. 

Дитину із синдромом Дауна можна впізнати за такими ознаками: 

маленькі вуха, антимонголоїдний розріз очей, приплющений ніс та 

обличчя, на руках п’ятий палець вкорочений і завернутий ніби всередину, 

коротка шия та хрипуватий голос через специфічну будову голосового 

апарату. Усі хворі мають короткий зріст. В них також спостерігається 

ослаблення суглобів, часто плоскостопість, порушення дрібної та  великої 

моторики [2, с. 9]. Зазвичай, у дітей з синдромом Дауна можуть мати 

додаткові проблеми із здоров’ям: схильність до повноти у дитячому віці, 

порок серця, епілепсія, пороки травної системи, рак крові (лейкоз), 

ослаблений імунітет, схильність до бронхітів та пневмоній, ангін, 

порушення слуху, мовлення та зору. Протягом перших років життя ці діти 

потребують посиленого медичного контролю та обов'язкового щеплення 

від усіх дитячих хвороб. 

Згідно з даними сучасних досліджень, ступінь відставання більшості 

дітей із синдромом Дауна коливається в межах від легкого до середнього. 

Далеко не всі діти мають значно виражену затримку інтелектуального 

розвитку. Зарубіжні дослідження свідчать, що 20 % дітей із синдромом 

Дауна мають легкі порушення розумового розвитку, 60 % помірні 

порушення, 20 % – глибокі порушення розумового розвитку [1, с. 8]. В 

таких дітей, здебільшого, спостерігається порушення мовлення, мислення, 

пам’яті та логічних операцій (синтез, порівняння, узагальнення і інші) 

Досить часто вони швидко втрачають засвоєні навички, їм складно 

переносити отриманий досвід на аналогічні ситуації. Тому з дитиною з 

синдромом Дауна постійно потрібно закріплювати отримані знання в 

різних життєвих контекстах. 

Синдром Дауна називають ще «синдромом кохання». Взаємна 

прихильність немовляти і батьків, атмосфера любові і турботи, що оточує 

дитину в сім’ї, забезпечують основні умови, необхідні йому для розвитку. 

Малюк з синдромом Дауна, безумовно, не є винятком, більш того, як і для 

кожної дитини з особливостями розвитку, домашня турбота і любов для 

нього життєво необхідні [3, с. 11]. Дуже важливо якомога раніше почати 

активне сприяння розвитку малюка з синдромом Дауна. Для цього 

застосовують фізичну та психолого-педагогічну реабілітацію. В процесі 

реабілітації беруть участь логопеди, психологи, реабілітологи  фізичного 

напрямку та інш. Щоб скоригувати рухову сферу, рекомендують 

насичувати життя дитини з синдромом Дауна руховими активностями: 

ходьбою, прогулянками, танцями, плаванням, ЛФК. Особливо важливо 
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застосовувати такі терапії, як дельфінотерапія, каністерапія, арт-терапія, 

терапія танцями, мануальна терапія та інше. Для навчання дітей 

координувати свої рухи і утримувати рівновагу застосовували такі 

ефективні засоби: музичні і танцювальні заняття, а також різноманітні ігри 

(наприклад, вдавання із себе тварин і механізмів, пересування по смузі 

перешкод і т.д.). Метою цих засобів було змусити малюків бігати на місці 

під музику, при цьому прискорювати і уповільнювати її темп. Для 

розвитку мілкої моторики використовували слідуючі рухові дії. Для 

правильного утримання олівців, ручок і фломастерів тренували пальці. Для 

розвитку сили пальців добре підходили такі вправи, як: розривання 

пальцями газетного або обгорткового паперу; розривання кольорового 

паперу і викладання з отриманих шматків мозаїки, вироблення з 

пластиліну різних фігурок, нанизування на нитку намистин, малювання 

пальцями, будівництво з кубиків і частин конструктора «Лего» [4, с. 32]. 

Щодо запам’ятовування, зорове сприйняття в них краще розвинене, ніж 

слухове, тому всю інформацію рекомендовано подавати з візуальної 

підтримкою: малюнок, фото, піктограма. Краще розвинена і пам’ять 

зорової модальності. Це вважається сильною стороною дитини.  Важливо 

максимально насичувати сенсорну сферу дитини, розширюючи його досвід 

і інші системи сприйняття. Як вже зазначалося, їм необхідно постійно 

повторювати раніше засвоєні знання та навички, щоб довести їх до 

автоматизму. 

Отже, синдром Дауна – це не вирок. Ці малюки можуть навчатися, 

працювати та в майбутньому створювати свою сім’ю. Це дуже теплі, добрі, 

усміхнені, працьовиті діти. Їх найхарактернішою рисою є доброта і 

відсутність жорстокості. Їхня хвороба не лікується, але за допомогою 

вчасної реабілітації фахівців можна позбутися недоліків, які їм заважають 

навчатися та жити в цілому. 
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