
ЗРОЗУМІТИ ІНШОГО 

3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, 

спрямований на посилення уваги до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав 

і благополуччя. У цей День ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і 

бажаємо всім, хто не байдужий цій проблемі, сил і здоров’я, засобів і успіху.  

Здоров’я є найціннішим надбанням людини, необхідною умовою її 

успішного розвитку, навчання й праці. Захворювання людини завжди є стресом 

як для неї, і для її рідних. За наявності у дитини вроджених захворювань або 

тяжких порушень розвитку хронічного характеру сім’я потрапляє у тривалу 

психотравмуючу ситуацію і потребує допомоги, зазначили вчитель-дефектолог, 

вчитель-методист вищої категорії Наталія Литвин та практичний психолог, 

психолог-методист вищої категорії Оксана Сойко ГО «Сходинка у майбутнє» 

на тренінгу «Комплексна допомога родинам, які виховують дитину з аутичними 

розладами». 

 

Переживання батьків, пов’язані із народженням хворої дитини прийнято 

вважати найбільш тяжким. Змінюються стосунки між батьками, стиль родинного 



життя. Інколи батьки відмовляються від таких дітей, залишають їх у пологових 

будинках, передають на виховання до спеціалізованих закладів. Особливо 

складно родинам, котрі виховують дитину з аутизмом. Безмежна «екстремальна» 

самотність дитини, зниження здатності до установлення емоційного контакту, 

комунікації та соціального розвитку, труднощі у встановленні контакту очей, 

взаємодії поглядами, мімікою, жестами, інтонацією, - є характерними ознаками 

аутизму. «Дитині складно виявляти свої емоційні стани та розуміти стани інших 

людей», - розповіла Наталія Литвин. Труднощі установлення емоційних зв’язків 

проявляються навіть у стосунках із близькими, але найбільше аутизм порушує 

розвиток стосунків із сторонніми.  

 

Досить часто батьки болюче реагують на визнання їхньої дитини такою, 

що має вади психофізичного розвитку; не завжди погоджуються із направленням 

її у спеціальний чи інклюзивний заклад, наполягають на перебуванні вдома, 

штучно ізолюючи дитину від спілкування з однолітками і соціуму. Неправильне 

ставлення до дитини призводить до ускладнень у її розвитку, звуження 



навколишнього світу, виникнення у неї психологічних комплексів і негативних 

характерологічних рис, внаслідок чого особистість дитини дуже страждає. 

 

Не всі родини можуть подолати проблеми, пов’язані із турботою про 

дитину із порушеннями розвитку, самостійно. Їм потрібна своєчасна підтримка і 

психотерапевтична допомога. Ця діяльність включає обстеження психологічного 

стану батьків, надання їм консультативної і, за необхідності, психотерапевтичної 

допомоги, навчання прийомам виховання і реабілітації дітей із обмеженими 

можливостями здоров’я в домашніх умовах, надання допомоги в діяльності 

суспільних об’єднань батьків дітей із порушеннями розвитку. 

Співпраця з сім’ями та допомога їм у вихованні дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку є диференційованою і залежить передусім від 

готовності батьків, інших членів родини до повноцінного співробітництва із 

спеціалістами у процесі навчання, виховання, корекційно-розвиткової роботи з 

дитиною. Розвиваючи гуманістичні ідеї, держава зобов’язана допомагати людям 

з особливими потребами у розв’язанні життєво необхідних завдань, створювати 



належні умови для інклюзивного навчання, доступності до об’єктів різного 

призначення з метою забезпечення повноцінного життя людей із порушеннями. 

Оксана Сойко у командній грі студентів наочно показала ефективність 

професійної співпраці в інклюзивному середовищі представників різних 

інституцій.    

В ході тренінгу молоді люди навчалися знайомитися між собою, 

розповідати про себе, усвідомлювати, що таке тренінг і для чого корисно бути 

учасниками таких заходів. Також отримали відповіді на численні запитання. З 

новими знаннями та позитивними емоціями студенти завершили тренінгове 

заняття.  

Отже, сім’я для людини є найбільш значущим фактором соціалізації, який 

перевершує за впливом усі інші суспільні утворення. Адже саме в сім’ї людина 

засвоює систему норм, правил, цінностей, знань, апробує їх на практиці. 

Виховання дітей із порушеннями розвитку потребує великих фізичних і 

духовних сил. Тому важливо, щоб їхні батьки особливо ретельно зберігали 

фізичне здоров’я, душевну рівновагу, оптимізм щодо майбутнього. Орієнтація 

на позитивні думки сприяє зміні звичного стилю мислення, що значно знижує 

психічну напруженість, пом’якшує емоційні переживання, викликані емоціями, 

що є неприємними для людини.  

Зрозуміти іншого, сприйняти, повірити, допомагати – ось основні 

постулати взаємодії з людьми з порушеннями. На такій оптимістичній ноті 

завершилося спілкування учасників тренінгу.  



 



 


