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ЕТАПИ ЕМОЦІЙНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КРИЗИ 

В СІМ’Ї, В ЯКІЙ НАРОДИЛАСЬ ДИТИНА  

З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Народження дитини з вадами розвитку чи з тяжкими порушеннями 

здоров’я завдає несподіваного й тяжкого удару сім’ї. Хвороба 

новонародженої дитини спричиняє шок у батьків, руйнуючи всі їхні 

минулі уявлення про дитину, її майбутнє, а іноді – загалом про всю сім’ю. 

Батьки відчувають розгубленість і безпорадність: дотеперішні уявлення 

про те, як виховувати дитину, можуть здаватися непотрібними через 

особливості і порушення розвитку дитини. 

Такому стану можна дати назву «криза». Будь-яка криза має свою 

динаміку і, за сприятливих обставин і умов, своє продуктивне вирішення. 

Різні автори, які займалися вивченням даної проблеми (Д. М. Ісаєв, 

Є. М. Мастюкова, А. Г. Мосековкіна, В. В. Ткачова, Л. М. Шипіцина), 

досить одностайно виокремили стадії, які пов’язані з переживанням 

батьків щодо порушення в розвитку дитини і прийняття її діагнозу, до яких 

відносять: шок та зневіра, заперечення, сум та гнів, емоційна реорганізація. 

Процес прийняття дитини з порушеннями здоров’я – дуже складний і 

неоднозначний за своїм змістом у різних батьків, і він залежить не стільки 

від характеру захворювання дитини, скільки від індивідуальних 

особливостей особистості матері та батька [1]. 

Дослідники наголошують, що до ірраціонального страху за дитину 

додається таке ж ірраціональне почуття провини перед нею. Здебільшого 

переживання почуття провини властиве матерям, але воно, певним чином, 

поширюється і на батька [2]. 

Як зазначає В. М. Сорокін, більш ніж у 70 % матерів дітей з 

аномаліями розвитку спостерігається явно амбівалентне ставлення до 

власної дитини. Суперечливість цього ставлення проявляється в тому, що 

матір бачить дитину одночасно і об’єктом любові, і джерелом страждань. 

Останнє, як відмічають більшість матерів, є причиною частих нападів 

почуття роздратування по відношенню до дитини. Також мати відчуває 

немотивовану тривогу за дитину та постійну присутність якоїсь небезпеки. 

Більше третини матерів відзначають, що поступово формується почуття 

сорому власної дитини, яке провокується недоброзичливим ставленням від 

оточуючих. Почуття сорому і почуття провини перед дитиною формують 

переживання неповноцінності себе як матері [5]. 

Проаналізувавши психологічну літературу з означеної проблеми, 

можна дійти висновку, що батькам, які виховують дитину з відхиленнями 

у розвитку необхідна кваліфікована психологічна допомога, яка могла б 
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запобігти на ранніх стадіях формуванню та фіксації неадекватних стилів 

ставлення до хворої дитини, що ускладнює процес її психічного розвитку в 

більшій мірі, ніж саме захворювання [1; 3; 4; 8]. 

Для того, щоб ефективно співпрацювати з батьками, фахівець 

повинен розуміти, які переживання притаманні батькам, які дізналися про 

порушення в розвитку своєї дитини. 

Виокремлюють такі стадії переживання батьками кризи, пов’язаної з 

народженням хворої дитини та прийняття її діагнозу: 

1. Стадія шоку та невіри настає одразу після того, як батьки 

довідуються про діагноз дитини. Батьки приголомшені, розгублені й не 

можуть повірити у те, що відбувається. Їм може здаватися, що це все – 

неправда, у дитини немає ніяких порушень, що це все помилка. 

Слід пам’ятати, що гостро потребуючи інформації, батьки на цій 

стадії не можуть її адекватно сприймати: близько 95 % інформації, 

отриманої від фахівців чи інших членів родити, спотворюється чи взагалі 

не сприймається батьками. Основою допомоги батькам у цей період є 

якість стосунків, коли батьки дитини відчувають, що усе те, через що вони 

проходять, є важливим для тих, хто надає їм допомогу. Зазвичай дана 

стадія триває декілька днів [6]. 

2. Стадія заперечення характеризується «відмовою» батьків 

прийняти діагноз дитини та її вади. На цій стадії спрацьовує механізм 

психологічного захисту, який полягає в тому, що невизнання чи 

заперечення проблеми робить її «неіснуючою в реальності». 

Тяжкі почуття, пов’язані з проблемами дитини, можуть заважати 

батькам адекватно і повно сприймати інформацію, що її повідомляють їм 

фахівці. Батьки можуть оцінювати порушення здоров’я дитини як менш 

важке, заперечуючи в такий спосіб якщо не всю проблему, то принаймні її 

частину. Таке заперечення дозволяє батькам впоратися з депресивними 

переживаннями та полегшити процес поступового усвідомлення реальних 

проблем і потреб своєї дитини [4]. 

3. Стадія суму та гніву характеризується поєднанням апатії та 

пригніченості батьків зі злістю на непереборні обставини. Розуміння 

реальних проблем дитини і усвідомлення обмежень її життєвих перспектив 

призводить до почуття гіркоти та звинувачення в цьому інших. До почуття 

провини за народження дитини з порушеннями в батьків додається 

почуття провини за злість і звинувачення близьких людей [8]. 

Поява на цій стадії здатності батьків «говорити вголос» про 

проблеми дитини і пов’язані з ними власні почуття та емоції – це неабияке 

досягнення. 

Відкритість до розмови про болісні переживання та реалістичніша 

оцінка проблем дитини дозволяє батькам перейти на стадію реор-

ганізації [4]. 
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4. Стадія реорганізації характеризується тим, що, базуючись на 

більш реалістичному розумінні ситуації, батьки переглядають свої 

стосунки з дитиною і близькими людьми. Вони починають планувати 

майбутнє з урахуванням як потреб розвитку дитини, так і власних 

інтересів. З’являться продуктивна активність батьків. Вони знаходять 

програми для розвитку дитини, а також фахівців, що надають їй допомогу. 

Бачать перспективи і найближчу зону розвитку дитини, активно 

допомагають їй набувати нових вмінь і навичок, розширюють її та свої 

соціальні контакти. В цей час вони можуть бути готові надавати підтримку 

іншим сім’ям, що переживають кризу створювати власні батьківські 

об’єднання та організації, групи взаємної підтримки тощо. 

Співробітництво на цій стадії батьків і фахівців дає досить позитивні 

результати як для конкретної дитини, так і для інших дітей, сімей та 

суспільства загалом. За ініціативи таких батьків відкриваються інтегровані 

дитячі садки та школи, суспільство стає толерантнішим до людей з 

різними особливостями розвитку, з’являється більше можливостей для 

кожної дитини [7]. 

Отже, проаналізувавши наукову літературу, можна зробити висновок, 

що допомога та супровід батьків, які виховують дітей з обмеженими 

можливостями, мають свою відповідну специфіку. Спеціалісти, які 

працюють з такими батьками, повинні розуміти психологічні процеси 

сприйняття порад, емоційної та фізичної підтримки. Тому, специфіка такої 

роботи полягає у необхідності певних знань з психології, що дозволить 

розуміти, як найкраще надати ту чи іншу допомогу як батькам, так і їхнім 

дітям. 
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Махматкулов Атаджан 

 

ВПЛИВ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ОПОЗИЦІЙНОСТІ 

 

Існує три основні типи виборчих систем. Першим є відносна 

більшість або мажоритарна система у чистому вигляді. Вибори 

проводяться на основі відкритого змагання у територіальних виборчих 

округах, і перемагають ті кандидати, що отримують просту більшість 

голосів. Серед західних демократичних держав небагато таких, що обрали 

цю систему. Навіть у Великій Британії і Сполучених Штатах до 

мажоритарної системи внесені різноманітні поправки, і партії відіграють 

головну роль у висуванні кандидатів. Зроблено це з метою полегшення 

подальшої структурації представників в парламенті. В чистому вигляді 

мажоритарна виборча система є найменш сприятливою для діяльності 

опозиції. В результаті її застосування ми отримуємо в парламенті 

сукупність поляризованих, орієнтованих на локальні інтереси своїх 

виборців депутатів, яким доволі важко дійти згоди навіть в питанні 

формування більшості. Стосовно меншості, то її утворення йде ще більш 

складно, оскільки перебування в її лавах дає недостатню кількість 

преференцій депутатам і супроводжується значними ризиками. Іншою, 

зворотною стороною є наявність у парламенті гіпертрофованої, 

неконструктивної опозиції, яка поповнюється депутатами виходячи з 

міркувань підтримання свого реноме «захисників народу», і не несе жодної 

відповідальності за стан справ в країні, протидіючи при цьому більшості 

ініціатив та починань виконавчої влади. 

Другим типом виборчої системи є пропорційна система у чистому 

вигляді. В цьому випадку зареєстровані партії змагаються за 

загальнонаціональними партійними списками. Чим більше голосів отримає 

партія, тим більше місць у парламенті вона матиме. У більшості країн з 

пропорційною виборчою системою встановлено поріг – для того, щоб 


