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АНОТАЦІЯ до роботи 

Збільшення темпів соціального життя гостро ставить питання 

психологічного благополуччя дітей та дорослих. Ситуація ускладнюється, 

якщо у сімейній сфері виникають труднощі, зокрема якщо йдеться про 

порушення здоров’я дитини. Часто батьки дітей з інвалідністю опиняються у 

ситуації відносної соціальної ізоляції внаслідок маломобільності самої 

дитини, емоційного травмування через усвідомлення «інакшості» дитини та 

переживання дискримінованості (побутової та соціальної). Утруднюється 

професійна і особистісна самореалізація матерів і, як наслідок, виникає 

відчуття втрати психологічного благополуччя та ознаки емоційного 

вигорання. Залишається невирішеною проблема психологічного 

благополуччя матерів дітей з інвалідністю, зокрема змістового наповнення 

його «ресурсної» складової, яка покликана забезпечувати відчуття 

суб’єктивної задоволеності якістю життя.  

Метою роботи є дослідження  структури психологічного благополуччя 

матерів дітей, що навчаються у системі спеціальної освіти та системі 

інклюзивної освіти. 

Завдання: Здійснити теоретичний аналіз проблеми психологічного 

благополуччя дорослих та специфіки сімейних стосунків у сім’ях з дітьми із 

інвалідністю; здійснити порівняльний аналіз структури психологічного 

благополуччя матерів, чиї діти навчаються у системі спеціального та 

інклюзивного навчання; здійснити опис їх ресурсів професійного та 

особистісного розвитку.  

Для реалізації поставлених завдань використано методи: опитувальник 

«Шкала оцінки якості життя» Н.Є. Водоп'янової; асоціативний експеримент, 

методи якісного та кількісного аналізу. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел, що нараховує  30 

найменувань. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок. Робота містить 10 

рисунків і 5 таблиць.  

До роботи прикріплено відгук наукового керівника, рецензію, довідку про 

впровадження результатів дослідження.  

Ключові слова: психологічне благополуччя, спеціальна освіта, 

ресурси, інклюзивне навчання. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Протягом останніх десятиліть 

спостерігається підсилення інтересу до вивчення психологічного 

благополуччя особистості. Соціальна ситуація на сьогодні така, що 

професійна діяльність займає все більше місця у структурі життєвої 

активності дорослих, і все менше часу залишається на відновлення та 

виконання інших, в т.ч. й сімейних функцій. Ситуація ускладнюється, якщо у 

сімейній сфері виникають труднощі, а тим більше, якщо йдеться про 

інвалідність дитини.  Професійна і особистісна самореалізація батьків (в 

більшості матерів) утруднюється низкою об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, і як наслідок виникає відчуття втрати психологічного 

благополуччя та ознаки емоційного вигорання. 

Проблеми психологічного благополуччя особистості розглядаються у 

світовій психології у контексті проблем психічного здоров’я (ВООЗ). Основу 

розуміння феномену психологічного благополуччя закладено Н. Бредберном, 

який ототожнює його з суб'єктивним відчуттям щастя і загальною 

задоволеністю життям. Пояснення психологічного благополуччя через 

категорії щастя використовується й у дослідженнях М. Аргайла. У роботах Е. 

Дінера, К. Ріфф аналізується структура психологічного благополуччя, його 

основні ознаки. Наголошення на внутрішніх детермінантах суб’єктивного 

благопоуччя, за Е. Десі і Р. Райаном, реалізується через його зв’язок із 

внутрішньою мотивацією особистості. У вітчизняній та російській психології 

представлені дослідження специфіки психологічного благополуччя різних 

груп населення в залежності від віку та виду діяльності (Кашлюк Ю.І., 

Куликов Л.В., Фесенко П.П. Шамионов Р.М.).  

Проблема сімейних дитячо-батьківських стосунків вивчається у 

контексті міжособистісної взаємодії, де важливими є компоненти емоційного 

контакту, взаєморозуміння та дотримання рольової структури (А.Н.Волкова, 

В.М.Дружинін, В.В. Столін.). Аналіз стратегій поведінки батьків 

здійснюється у контексті стресостійкості, що необхідна для підтримки 



дитини (Л. Савчук). Окремий напрямок утворюють дослідження, спрямовані 

на пошук шляхів гармонізації суб’єктивних переживань та сімейних 

стосунків у випадках виховання дитини із порушеннями фізичного, 

сенсорного та інтелектуального розвитку (Г.М.Хворова, О.Прокоф'єва, 

В. Литньова). 

Наявна ситуація, коли батьки дітей з інвалідністю опиняються у 

ситуації відносної соціальної ізоляції внаслідок маломобільності самої 

дитини, емоційного травмування через усвідомлення «інакшості» дитини та 

переживання дискримінованості (побутової та соціальної). Залишається 

невирішеною проблема психологічного благополуччя матерів дітей з 

інвалідністю, зокрема змістового наповнення його «ресурсної» складової, яка 

покликана забезпечувати відчуття суб’єктивної задоволеності якістю життя. 

Це зумовило вибір теми дослідження «Відчуття психологічного 

благополуччя матерів, чиї діти навчаються в умовах спеціальної школи 

та інклюзивної освіти». 

Об'єкт дослідження: психологічне благополуччя батьків. 

Предмет дослідження: особливості психологічного благополуччя 

батьків дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Мета: визначити особливості психологічного благополуччя батьків 

дітей, що навчаються у системі спеціальної освіти та системі інклюзивної 

освіти (на основі порівняльного аналізу із психологічним благополуччям 

батьків дітей із відносною нормою). 

Гіпотеза: у структурі психологічного благополуччя матерів молодших 

школярів спільними є ресурси психологічного та соціального характеру. 

Окремі відмінності виявляються у зв’язку із системою навчання дитини: 

 матері, чиї діти навчаються у спеціальній школі, демонструватимуть менш 

виражені показники психологічного благополуччя за критеріями 

міжособистісної взаємодії; 

 матері, чиї діти включені до інклюзивного навчання, демонструватимуть 

вищі показники задоволеності взаємодією, але вищі показники 



напруженості. 

Завдання дослідження:  

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблем 

"психологічного благополуччя" дорослих у структурі дитячо-батьківских 

стосунків.  

2. Здійснити підбір методів та організувати дослідження відчуття 

психологічного благополуччя батьків та уявлення про нього. 

3. На основі порівняльного аналізу структури та змістового наповнення 

категорії «психологічне благополуччя» у свідомості батьків дітей з 

різним рівнем інтелектуального розвитку здійснити опис їх ресурсів 

професійного та особистісного розвитку.  

Методологічні та теоретичні основи дослідження є положення про 

особливості та структури відчуття психологічного благополуччя особистості 

(ВООЗ, К. Ріфф, Е Дінер, Н.Бренберн), чинників психологічного 

благополуччя (Ю.Кашлюк, Л. Куликов), структуру дитячо-батьківських 

стосунків (В.В. Столін), специфіку дитячо-батьківської взаємодії у сім’ях із 

дітьми з інвалідністю (Г.М.Хворова, О.Прокоф'єва, В. Литньова, Т.Сак, В.В. 

Коць, Л.В. Кравчук, М.Б.Химко), психосемантичного підходу, в т.ч. 

асоціативного експерименту (В.Ф. Петренко). 

Методи та організація дослідження. Для вивчення загальних 

закономірностей та специфіки дитячо-батьківських стосунків використано 

теоретичний аналіз та узагальнення; для вивчення суб’єктивного відчуття 

психологічного благополуччя батьків - опитувальник «Шкала оцінки якості 

життя» Н.Є. Водоп'янової; для аналізу змістового наповнення образу 

«психологічне благополуччя» у свідомості матерів - асоціативний 

експеримент. Для обробки отриманих результатів використано методи 

математичної статистики, методи якісного та кількісного аналізу. 

Загальна вибірка: 1) матері, чиї діти навчаються у спеціальних школах-

інтернатах (22 особи); 2) матері, чиї діти навчаються за системою 

інклюзивного навчання (20 осіб); 3) матері нормотипових дітей (20 осіб). 



Дослідження проводилося на базі КЗ «Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат», загальноосвітньої школи №14 (м. 

Житомир), спеціалізована школа - інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької області (м. 

Шепетівка). 

Надійність та вірогідність: дослідження забезпечуються послідовною 

реалізацією теоретичних положень у розв’язанні завдань емпіричного 

дослідження; використанням валідних і надійних діагностичних методик, 

адекватних меті й завданнях роботи; репрезентативністю вибірки учасників 

дослідження; поєднанням кількісного та якісного аналізу експериментальних 

даних, використанням методів статистичної обробки матеріалу. 

Наукова новизна. Дослідження презентує опис змістового наповнення 

та структури психологічного благополуччя матерів дітей із порушеннями 

розвитку з позицій ресурсності.   

Практичне значення: отримані результати можуть бути використані у 

психолого-педагогічному консультуванні батьків, які виховують дітей із 

розладами інтелектуального розвитку, розробці програм психолого-

педагогічного супроводу гармонізації дитячо-батьківських стосунків. 

 



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

1.1 Поняття психологічного благополуччя як критерія психічного 

здоров’я особистості 

Психічне здоров'я та психологічне благополуччя є фундаментальними 

компонентами життя людини, що забезпечують сприйняття сенсу життя, 

дозволяють розкрити особистий потенціал, стати соціально активним 

громадянином. Поняття «психологічне благополуччя» описується через 

низку  характеристик - особистісних і соціальних. До особистісних 

характеристик відносять власне здоров'я людини, здоров'я його близьких, 

майнове благополуччя, хороші відносини з близькими людьми. Соціальні 

характеристики пов'язані з наявністю близьких друзів, благополуччя сім'ї, 

хорошої роботи, здоров'я і т.д. 

Психічне здоров'я розглядається як оптимальне функціонування всіх 

психічних структур, необхідних для життєдіяльності. Психологічне 

благополуччя визначають як стан і особливості внутрішнього світу людини, 

які визначають переживання благополучності, а також поведінку, яка 

продукуватиме і проявлятиме ситуативне благополуччя [3]. 

У зарубіжній психології психологічне благополуччя розглядалося як 

результат розвитку та саморозвитку особистості. Особистість, перетворює 

себе, перетворюючи зовнішній світ і тим самим досягає внутрішньої 

гармонії. На думку Е. Десі, Р. Райан, однією з передумов психологічного 

благополуччя є внутрішня мотивація. Рівень особистого благополуччя 

пов'язаний з реалізацією основних психологічних потреб особистості, 

наприклад: необхідність автономії, компетентності та зв'язків з іншими [17]. 

За Р. Емонсом, суб’єктивне благополуччя можна пояснити як 

"афективний стан емоційного благополуччя, з одного боку, та когнітивний 

стан задоволення життям та його сенсом, з іншого" [18]. Близьку думку 

висловлює М. Аргайл, ототожнюючи поняття "щастя" та "суб’єктивне 

благополуччя". Так, автор зазначає, що багато людей добре розуміють, що 



таке щастя, та мають чітке уявлення про його зв’язок з позитивними 

емоціями та задоволенням життям: "щастя можна розглядати як 

усвідомлення своєї задоволеності життям або як частоту та інтенсивність 

позитивних емоцій" [2]. 

Як вважає Є. Ільїн, поняття "суб’єктивне благополуччя" тотожне 

поняттю "задоволення життям". Він зазначає, що "задоволення можна 

визначити як стійке позитивне ставлення (установку) людини до чогось, що 

виникає в результаті неодноразово переживання його в якійсь сфері життя і 

діяльності і висловлюване у формі судження". Натомість поняття "щастя" 

він виносить окремо і визначає як "високий рівень задоволеності і 

особистого благополуччя" [4].   

Ще один підхід до розуміння психологічного благополуччя був 

розроблений Т.Д. Шевеленковою та П.П. Фесенко. Для авторів, 

психологічне благополуччя, виражене в суб'єктивному розумінні щастя, 

самооцінці та самоповазі, показує цілісний досвід, пов'язаний з основними 

людськими цінностями та потребами. Психологічне благополуччя 

оцінюється як суб'єктивне явище, досвід, тісно пов'язаний із системою 

внутрішніх оцінок фактичного носія цього досвіду [11]. 

Отже, наближення семантики психологічного благополуччя до 

суб’єктивного відчуття щастя дозволяє дослідникам окреслити його через 

«задоволеності життям», «гармонії», «задоволеності базових потреб».  

  

1.2 Структура та чинники психологічного благополуччя у дорослому віці 

Структура психологічного благополуччя визначається взаємодією 

низки соціальних та індивідуальних чинників, що реалізуються у діяльності, 

взаємодії з соціальним оточенням та самим собою. К. Ріфф виділила шість 

основних компонентів психологічного благополуччя: 

 самоприйняття (відображає позитивну самооцінку себе та свого життя 

у цілому, усвідомлення та прийняття не тільки своїх позитивних якостей, а 

й своїх недоліків);  



 позитивні відносини з оточуючими (уміння співпереживати, здатність 

бути відкритим для спілкування, наявність навичок, які допомагають 

встановлювати та підтримувати контакти з іншими людьми, бажання бути 

гнучким у взаємодії з оточуючими, вміння знаходити компроміс. 

Відсутність цієї якості свідчить про самотність, нездатність встановлювати 

та підтримувати довірливі стосунки, замкнутість);  

 автономія (здатність бути незалежною, протиставляти свою думку 

думці більшості, нестандартне мислення та поведінка, основною підставою 

для оцінки чого-н. є власні уподобання. Відсутність достатнього рівня 

автономії веде до конформізму, зайвої залежності від думки оточуючих);  

 управління навколишнім середовищем (успішне оволодіння різними 

видами діяльності, здатність досягати бажаного, долати труднощі на шляху 

реалізації власних цілей, у разі нестачі цієї характеристики спостерігається 

відчуття власного безсилля, некомпетентності, неспроможності щось 

змінити або поліпшити для того, щоб досягти бажаного);  

 мета у житті (наявність життєвих цілей породжує почуття 

усвідомленості існування, цінності того, що було у минулому, відбувається 

у сьогоденні та буде відбуватися у майбутньому. Відсутність цілей у житті 

викликає відчуття безглуздості й туги);  

 особистісне зростання (прагнення розвиватися, вчитися, сприймати 

нове, а також мати відчуття власного прогресу. На противагу зростанню 

спостерігається почуття нудьги, стагнації, відсутність віри в свої здібності 

до змін, зменшується інтерес до життя) [19]. 

Фактори, які визначають рівень та структуру психологічного 

благополуччя, в залежності від специфіки підходу до його розуміння, 

систематизують у такі групи:  

– соціально-економічні: зaдoвoлeнicть мaтeрiaльними статком (житлo, 

хapчувaння, вiдпочинoк, тoщo), coцiaльним cтaтycoм i cоціумом в цілому, 

мiжocoбиcтicними зв’язкaми, cтaтycoм y мiкpocoцiaльнoму oтoчeнні [8]. 

– соціокультурні фактори. Згідно концепції Л. Виготського, соціально-



культурне середовище розвиває цілу низку нових форм поведінки 

особистості, які здатні відображати світ соціальних відношень, свій 

власний світ, який формує ставлення до себе та до інших людей.  

– фізичні та біологічні: врахування дії генетичних факторів, добре фiзичнe 

caмoпoчyття, фiзичний тoнyc, тiлeсний кoмфopт [6]. 

– психологічні фактори: ступінь задоволеності потреб (Н. Бренберн та Е. 

Дінер), yзгoджeнicть пcихiчних пpoцeсів i фyнкцiй, вiдчyття цiлicнoстi, 

внyтpiшньoї piвнoвaги [6; 8]. 

– дyхoвні – вiдчyття пpичeтнocтi дo дyхoвнoї кyльтypи cycпiльствa, 

ycвiдoмлeння мoжливocтi дoлyчaтиcя дo її бaгaтcтв poзyмiння cyтнoсті i 

пpизнaчeння людини, ycвiдомлeння пeрeживaння нею сeнсy життя [8]. 

Таким чином психологічне благополуччя визначається взаємодією 

зовнішніх та внутрішніх чинників, і якщо на зовнішні людна не завжди може 

впливати, то внутрішні в більшості можуть стати предметом самодослідження і 

самодопомоги. Кінцевим результатом такої роботи є усвідомлення складових 

психологічного благополуччя як ресурсів для розвитку.  

 1.3. Вплив специфіки сімейних стосунків на психологічне 

благополуччя батьків 

Аналіз мотивів та внутрішніх конфліктів клієнтів, що звертаються за 

допомогою до психологів, вказує на їх взаємозв’язок із системою сімейних 

стосунків, привнесених із дитинства. Дитячо-батьківські стосунки - це 

процес і результат індивідуального вибіркового відображення сімейних 

зв'язків, які опосередковують внутрішню і зовнішню активність, а також 

переживання батьків і дітей в їх спільній діяльності. Ці відносини, пов'язані з 

реальною взаємодією між батьками та дітьми, мають низку закономірностей: 

1) діють як регулятори поведінки учасників, 2) впливають на розвиток 

дитини [10]. Відносини проявляються через емоції, переживання, форми 

спілкування між батьками і дітьми, поведінкові стереотипи, які діють у сім’ї.  

Сім'ї, де виховуються діти з порушеннями розвитку зіштовхуються з 



багатьма труднощами:  прийняття специфіки  дитини, пошук способів  

ефективної соціалізації, подолання соціальних стигм. Не всі батьки адекватно 

реагують на постійно виникаючі проблеми. 

Для пояснення впливу соціального середовища на формування стигми  

Е.Р. Ярська-Смирнова пропонує використовувати поняття «нетипової 

дитини», що відборажає різноманіття соціокультурного макро- та 

мікросоціуму, в якому нетипова дитина проходить соціалізацію. 

Стигматизація по відношенню до дитини з особливими потребами має місце 

тоді, коли її зовнішній вигляд різко відрізняється від норми. Дестабілізація 

розвитку має динамічний характер і визначається мірою вираженості, 

помітності дефекту в суспільстві. Тому на перше місце в процесі формування 

та розвитку особистості школяра з порушенням розвитку варто ставити 

формування самоцінності особистості [15]. Йдеться про свідоме ставлення до 

власного порушення та вибір сім’ї і дитини, приймати чи не приймати стигму.  

Первинну соціалізація здійснюється в сім’ї. Сімейне виховання є 

фактором адаптації дитини до дефекту та його компенсації в суспільстві. 

Позиції батьків по відношенню до дитини з особливими потребами можуть 

бути адекватними та неадекватними. Адекватним є ставлення, коли дитина 

сприймається як «здоровий» член сім’ї, що має певні особливості, які слід 

враховувати в процесі виховання. Тривалі травматичні ситуації негативно 

впливають на емоційний стан не лише дитини, але й її батьків і ускладнюють 

їх взаємодію з дитиною. Особисті якості батьків, адекватність їхнього 

реагування, емоційна стійкість визначають можливості спілкування дітей і 

адаптації до життя, тобто до їх майбутнього. С.М. Хорош зазначає чотири 

неадекватні позиції батьків по відношенню до дітей з особливими потребами: 

1) Гіперпротекція - дитина сприймається як жертва обставин, безпорадна 

істота, що потребує постійного захисту і опіки.  

2) Емоційне відкидання дитини - батьки приймають наявність дефекту, але 

не приймають самої дитини. 

3) «Культ хвороби» - батьки приймають дитину, але не можуть змиритися з 



її дефектом. Всі зусилля батьків спрямовані на поліпшення зору дитини, 

що негативно може позначитися на її психічному розвитку.  

4) Гіпопротекція - батьками не приймається ні дефект, ні сама дитина. 

Батьки не бачать майбутнього в її вихованні, тому вони відмовляються 

від дитини, або передають на виховання іншим членам сім'ї.  

На думку автора неадекватна позиція батьків є захисною реакцією на 

травматичну ситуацію, викликану порушенням розвитку дитини, при цьому 

уже в процесі виховання можна помітити явище стигматизації, що впливає на 

подальший розвиток дитини [13]. Як зазначає Г.М.Хворова, батьківська 

компетентість є передумовою самостійності, активності, ініціативності, 

позитивного самосприйняття, упевненості в собі, здібності до співпраці, 

здатності співчувати та розуміти інших. Ця компетентість ускладнюється у 

зв’язку з «особливим» батьківством [12]. Важливою є наявність у батьків стре-

состійкості, що необхідна для підтримки дитини. Відсутність вказуватиме на 

нездатність батьків до виховання та соціального супроводу власної дитини [7].  

Аналіз наукової літератури дозволяє здійснити узагальнення змісту 

психологічного благополуччя у сім’ї та чинників, що на нього впливають: 

Показники психологічного 

благополуччя 

Чинники психологічного 

благополуччя батьків 

Склад сім’ї Задоволення базових потреб членів сім’ї 

Сфера відповідальності кожного із 

батьків, дітей  

Система цінностей 

Рівність позицій батьків 

Психологічне благополуччя батьків 

Стратегії та стилі виховання Здатність до оцінки конкретних жит-

тєвих ситуацій з позицій їх смислу 

Спосіб взаємодії у ситуаціях, коли у 

дитини виникають труднощі 

Здатність до саморегуляції у 

звичайних ситуаціях 

Тому виникає необхідність більш детального вивчення структури 

психологічного благополуччя матерів дітей із порушеннями розвитку в 

залежності від типу соціальних чинників, які на них впливають. 



РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ 

ПРО ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

2.1 Проблема дослідження картини світу і психологічного благополуччя 

у дорослому віці 

Введений Н.Бредберном термін "психологічне благополуччя" в 

науковому колі визначався як суб'єктивне відчуття щастя і загальне 

задоволення життям [16]. Психологічне благополуччя є одним з основних 

елементів психічного та психологічного здоров'я, яке може служити 

критерієм якості життя людини. 

Проблеми психологічного благополуччя стали предметом дослідження 

Е. Дінер, Е.Дісі, Р. Раян, , Н. Бредберн, К. Ріфф, В. Куликов, Р. В. Шаміонов. 

На основі моделі психологічного благополуччя К. Ріфф, у якій  визначилаено 

шість показників для позитивного існування людини (самовідчуття, 

позитивні відносини з іншими, автономія, управління навколишнім 

середовищем, цілі в житті та особистісний ріст), розроблено оригінальний 

метод психотерапії (well-being therapy) та анкета «Шкала психологічного 

благополуччя». На основі положень теорії самовизначення  

Благополуччя - це постійна діяльність, лише в стані активності 

розвивається і покращується людина, але як у стані бездіяльності руйнує 

власну сутність, в той же час і благополуччя. Л. Куликов вважає, що людина 

може не тільки відчути стан благополуччя, але і здатна до його рефлексії. 

На сьогодні у психологічних дослідженнях представлені різні моделі 

вивчення психологічного благополуччя особистості в залежності від 

вихідних ідей і положень авторських теорій. Одну із найповніших 

класифікацій методів представляє Н.В. Каргіна, схема дослідження якої 

спрямована на опис всіх компонентів, які в свою чергу і становлять єдину 

загальну модель психологічного благополуччя [5]. Однак, вимоги нашого 

дослідження орієнтують на використання методів, придатних для вивчення 

психологічного благополуччя у системі дитячо-батьківських відносин. 



Авторка пропонує всі методи дослідження психологічного благополуччя 

класифікувати за провідними складовими дсліджуваного феномену. Ддля 

дослідження фізичного компоненту пропонуються методи  SF-36 (J. Ware), 

опитувальник загального здоров’я  CHQ-12, опитувальник ВООЗ-100, 

«Індекс відношення здоров’я» (С. Д. Деребо, В. А. Ясвіна). Компонент 

«особистісне благополуччя» визначачається за опитувальником «Позитивної 

та негативної емоційності» (Д. Уотсон, адаптація Є. Н. Осіна); соціальний 

компонент – «Методика діагностики соціально- психологічної адаптації К. 

Роджерса та Р. Даймонда»;  екзестинціальний – «Методика дослідження 

системи життєвих смислів (В. Ю. Котляков)», «СЖО» (Д.О. Леонтьєв). 

Досліджуючи суб’єктивне психологічне благополуччя використовуються 

методи і методики, спрямовані на вивчення видів ідентичності особистості 

(гендерної, етнічної), «Оксфордський опитувальник щастя», «Шкала 

суб’єктивного благополуччя» (A. Perrudet-Badoux,G. Mendelsohn, J. Chiche, 

адаптація А. А. Рукавишникова).  Основними методами вивчення загального 

показника психологічного благополуччя дослідниця визначає методику 

«Психологічне благополуччя» (С. Ryff) та «Індекс загального психологічного 

благополуччя» (H. J. Dupuy) [5]. 

Однак, кожен із вказаних методів орієнтований на вивчення та 

детальний опис одного із компонентів психологічного благополуччя, що 

зумовлює значні часові та енергетичні витрати дослідника та досліджуваних. 

Водночас опитувальники К.Ріфф та ВООЗ дозволяють здійснювати скринінг 

відчуття психологічного благополуччя різних груп досліджуваних у різних 

життєвих ситуаціях, що значно підвищує простоту їх використання та 

можливості експрес-аналізу отриманих результатів. 

 

2.2. Організація та проведення дослідження 

Для вивчення особливостей розуміння батьками категорії 

«психологічне благополуччя» та особливостей індивідуального відчуття 

психологічного благополуччя нами організоване емпіричне дослідження. Для 



аналізу ресурсної складової підтримки психологічного благополуччя ми 

здійснили порівняльний аналіз якості життя трьох категорій досліджуваних: 

1) матері, чиї діти навчаються у спеціальних школах-інтернатах (22 особи); 2) 

матері, чиї діти навчаються за системою інклюзивного навчання (20 осіб); 3) 

матері нормотипових дітей (20 осіб). Дослідження проводилося на базі КЗ 

«Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», 

загальноосвітньої школи №14 (м. Житомир), спеціалізована школа - інтернат 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Хмельницької області (м. Шепетівка). 

Відповідно до умов дослідження, опитування матерів проводилося в 

усно-письмовій формі: 1) текст опитувальника роздавався усім 

досліджуваним (індивідуальна письмова робота або гугл-форма 

опитувальника); 2) для опису змістового наповнення категорії 

психологічного благополуччя – фрагменти асоціативного експерименту (усне 

опитування). Додатково було застосовано елементи контент-аналізу профілів 

психологічного благополуччя для опису на предмет ресурсності окремих 

його складових. Дослідження проводилося у кілька етапів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.1.  

Етапи дослідження психологічного благополуччя матерів дітей, які 

навчаються за різними навчання  

Етап Мета Використані методи 

Підготовчий Обрати методи 

дослідження 

Аналіз існуючих 

методів дослідження 

Емпіричне дослідження 

(уявлення матерів про 

психологічне 

благополуччя) 

Аналіз представленості 

у свідомості батьків 

категорії «психологічне 

благополуччя» 

Асоціативний 

експеримент 

Емпіричне дослідження 

(психологічне 

благополуччя матерів) 

Визначити рівень 

прояву ознак 

психологічного 

Опитувальник «Шкала 

оцінки якості життя» 

Н.Є. Водоп'янової. 



благополуччя.  

Аналіз та інтерпретація 

результатів 

Реконструкція 

змістового наповнення 

складових профілю 

психологічного 

благополуччя;  

опису ресурсних сфер.     

Якісний аналіз, 

систематизація, 

порівняльний аналіз, 

методи математичної 

статистики 

Отримані результати аналізувалися за кількома критеріями: загальний 

рівень якості життя як міра вираженості задоволеності життям; міра 

вираженості окремих складових психологічного благополуччя; аналіз 

змістового наповнення категорії «психологічне благополуччя» для 

досліджуваних цієї групи; опис домінуючих сфер психологічного 

благополуччя на основі аналізу профілей якості життя. 

Аналіз результатів психологічного благополуччя матерів здійснювався 

на основі оцінки міри вираженості його окремих ознак. Окремо 

аналізувалися показники психологічного благополуччя матерів 

нормотипових дітей та батьків дітей з розладами інтелектуальної діяльності. 

Останні, в свою чергу, ділилися на батьків дітей, що навчаються у системі 

спеціальної освіти та системі інклюзивного навчання. 

Під час організації та проведення дослідження виникали такі труднощі:  

 Зайнятість батьків, що спричиняла відмову, або забування проходження 

опитувальників, навіть після багаторазового повторювання. Для вирішення 

труднощів залучалася шкільний психолог, яка допомагала сформувати 

вибірку із відповідальних матерів. Попередньо була сформована вибірка, 

дещо більша від реальної потреби.  

 Недостатній рівень рефлексії окремих батьків. Для досягнення якомога більш 

повних відповідей здійснювалися додаткова роз’яснювальна робота та 

мотиваційні бесіди. 



РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

МАТЕРІВ ДІТЕЙ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 

3.1. Структура психологічного благополуччя матерів школярів, що 

навчаються за різними системами навчання  

Аналіз рівня суб’єктивної задоволеності якістю життя матерів школярів з 

інвалідністю передбачав визначення міри інтенсивності переживання благопо-

луччя і різних сферах життя. Оскільки дослідження проводилося в умовах 

школи, контекст вивчення психологічного благополуччя розумівся досліджу-

ваними як такий, що основною складовою містить взаємостосунки із дитиною. 

Опис структури та міри вираженості суб’єктивного переживання 

психологічного благополуччя матерями дітей з інвалідністю (за критерієм 

обраної системи навчання: спеціальне чи інклюзивне) здійснено на основі 

порівняльного аналізу результатів дослідження. Для визначення загальних та 

специфічних тенденцій використано результати опитування матерів 

нормотипових школярів. 

Результати опитування дозволили побудувати профіль психологічного 

благополуччя матерів кожної з груп дітей (Рис.3.1.)   

Робота

Осо
бист

і д
ося

гн
ення

Здоров'я

Спіл
кув

ання з 
близь

кими л
ю

дьми

Під
тр

имка

Опти
міст

ичніст
ь

Напруж
еніст

ь

Самоконтр
оль

Нега
ти

вні е
моції

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

матері умовно здорових 
дітей

матері дітей, що 
навчаютсья у спецшколі

матері дітей, які 
навчаються за 
інклюзивним навчанням

 

Рис. 3.1. Структура психологічного благополуччя матерів 

Відповідно до оцінювання респондентами кожної складової 

психологічного благополуччя ми визначали 2 ступеня вираженості цих ознак: 



яскрава вираженість (від 7,5 до 10 балів у відповідях на конкретні питання), 

та помірна (нижче 7,5). Ознаки, в свою чергу, є проявом вираженості певної 

сфери життя особистості. Тому детальний аналіз цих сфер дозволив описати 

їх як відносно «благополучні» та «менш благополучні»  

Так, для матерів нормотипових дітей характерними є достатньо високі 

показники психологічного благополуччя за більшістю сфер: спілкування з 

близькими (31,6 б.), робота (28,9 б.), особистісні досягнення (27,5 б.) 

підтримка(27,8 б.), напруженість (26,3 б.) та здоров’я (26 б.). Менший рівень 

задоволеності спостерігається у таких сферах: негативні емоції (11,2 б.), що 

вочевидь пов’язане із недостатністю самоконтролю (11,4 б.). Значно нижчим 

є рівень оптимістичності (5,6 б.).  

Загалом, у групі матерів умовно здорових школярів виявлено такі 

показники рівня суб’єктивної задоволеності якістю життя: високий - 16% 

опитаних; середній - 66% опитаних; нижче середнього  - 16% матерів цієї 

групи. Це свідчить про домінування загального середнього рівня 

психологічного благополуччя.  

У групі матерів дітей, що навчаються у системі спеціальної освіти, 

найбільш вираженими, а отже і сприятливими у контексті психологічного 

благополуччя більшість є такі сфери: особистісні досягнення (28,5 б.), 

спілкування з близькими (28,4 б.), робота (28,2 б.), напруженості (28 б.), 

здоров’я (26,7 б.), та підтримка (26,9 б.). Аналогічно до попередньої групи, 

менш вираженим є відчуття психологічного благополуччя у сфері керування 

негативними емоції (15,2 б.) та самоконтроль (13,7 б.)неблагополуччя за 

сферою «оптимістичність» (4,4 б.). У цій групі матерів при збереженні 

загальної тенденції домінування середнього рівня психологічного 

благополуччя (60% досліджуваних) спостерігається яскраво виражена 

тенденція до переживання нижчого рівня психологічного благополуччя (27% 

опитаних), тобто майже третина матерів відчуває брак позитивних емоцій. 

У групі матерів, чиї діти навчаються за системою інклюзивного 

навчання найбільш вираженими, а отже і сприятливими у контексті 



психологічного благополуччя більшість сфер: спілкування з близькими (31,3 

балів), підтримка (26,1 б.), робота (23,3 б.), напруженість (25,3 б.), 

особистісні досягнення (26 б.) та здоров’я (26,2 б.). Повторюється тенденція 

відносної незадоволеності у сферах контролю негативних емоцій (11,8 б.) та 

самоконтролю в цілому (10,8 б.), також відсутністю усвідомлених 

позитивних перспектив (оптимістичність – 4,2 бали). Ситуація загострюється 

тим, що переважна кількість матерів цієї групи демонструє рівень 

задоволеності якістю життя нижче середнього (66% опитаних).   

Порівняльний аналіз профілів психологічного благополуччя матерів 

дітей різних груп дозволив описати загальні риси суб’єктивної задоволеності 

життям матерів молодших школярів та специфічні тенденції, що проявля-

ються в залежності від низки чинників, в т.ч.  й системи навчання дитини.  

Однією із загальних тенденцій для досліджуваних всіх груп є нижчі 

показники психологічного благополуччя у сферах переживання та контролю 

негативних емоцій, самоконтролю в цілому. Вочевидь така ситуація може 

описати материнську позицію в цілому: недостатня здатність справлятися із 

негативними емоціям, яка сприймається як недостатність самоконтролю. Такі 

відчуття можуть бути спричинені необхідністю постійного контролю  за 

поведінкою дитини, непередбачуваністю ймовірних ситуацій, недостатньою 

кількістю відпочинку (через надлишок обов’язків). Сталість таких 

переживань, що виявляється на фоні несприятливих соціально-економічних 

умов, значним чином знижує прояви оптимістичності. 

Виявлено, що у матерів дітей, що навчаються у спец. класах та матерів 

умовно здорових дітей домінуючим є середній рівень якості життя. Вони в 

більшій мірі зосереджені на переживанні благополуччя у сферах професійної 

діяльності, особистих досягнень, спілкування з оточенням. У групі матерів 

дітей, що навчаються в «інклюзивних класах» домінуючим є відчуття 

низького рівня якості життя. Вони у меншій мірі орієнтовані на особисті 

досягнення, а більше зосереджені на соціальних контактах, пошуці 

підтримки. Відчуття низького рівня якості життя матерями дітей з 



«інклюзивних» класів може свідчити про їх недостатній рівень адаптованості 

до актуальної життєвої ситуації, «неоднозначність» соціальної позиції.  

  

3.2. Суб’єктивна картина психологічного благополуччя у свідомості 

матерів дітей, що навчаються в системі спеціального та 

інклюзивного навчання 

Аналіз змістовного наповнення категорії «психологічне благополуччя» 

у свідомості здійснювався у його співвідношенні із відповідним наповненням 

категорій «благополуччя» і «щастя». Усі асоціації досліджуваних на слова-

стимули були згруповані за смисловим наповненням у категорії, 

представлені в табл.3.1.  

Таблиця 3.1.  

Змістове наповнення категорій «щастя», «психологічне благополуччя» у 

свідомості матерів нормотипових дітей 

Благополуччя  Щастя Психологічне благополуччя 

здоров'я (22%) здоров'я (33%) здорова сім'я (30%) 

любов (5%) Любов (5 %) Любов (11%) 

задоволення (5%) Задоволення (22%) задоволеність 

радість (5%) Радість (16%) гармонія (11%) 

робота (5%) Гармонія (5 %) Спокій (27%) 

впевненість (5%) відчуття потрібності (5 %) Впевненість (22%) 

щастя (5%) сім'я (50%) безконфліктність сім'ї (5 %) 

успіх (11%) Взаєморозуміння (5 %) Розуміння (11%) 

друзі (5%)  безпека(5 %) 

фінансове 

забезпечення (55%) 

 врівноваженість(5 %) 

  Самореалізація (5 %) 

  Віра (5 %) 

  Підтримка (5 %) 

  стабільний дохід (5 %) 

Основою благополуччя, на думку досліджуваних, є матеріальне 

благополуччя та здоров’я, тоді як щастя та психологічне благополуччя 

базуються на гармонійних сімейних стосунках («сім’я», «гармонія», 

«взаєморозуміння, підтримка»), відчутті задоволення («любов», «гармонія») 

та впевненості. Домінування таких асоціацій може  свідчити про 



переважаюче сприймання психологічного благополуччя як таке, що 

важливими складовими є не стільки матеріальне забезпечення, скільки 

переважання  позитивних почуттів, відчуття безпеки. 

Аналіз уявлень матерів дітей, що навчаються у спеціальній школі, 

щодо змістового наповнення категорії психологічне благополуччя 

представлені у табл.3.2. 

Таблиця 3.2.  

Змістове наповнення категорій «щастя», «психологічне благополуччя» у 

свідомості матерів дітей, що навчаються у спецшколах  

Благополуччя Щастя 

Психологічне 

благополуччя 

відчуття щастя  

духовний, психологічний, 

фізичний стан благополуччя  відчуття щастя  

спокій тепла атмосфера спокій 

здоров'я здорові діти рівновага 

дохід родина радість 

втілення задумів  впевненість у собі 

  підтримка близьких 

  відпочинок 

  самореалізація 

У свідомості досліджуваних цієї групи категорія «благополуччя» є 

«індивідуалізованою» і об’єднує асоціації матеріальний добробут, 

досягнення, здоров’я. Категорія «щастя» - «сімейна», тобто пов’язана із 

благополуччям у сімейних стосунках. «Психологічне благополуччя» у 

свідомості матерів представлене асоціаціями, що відображають стан 

емоційного комфорту («спокій», «рівновага») та гармонійні стосунки з 

найближчим соціальним оточенням  («підтримка близьких»), задоволення 

індивідуальних потреб («відпочинок», «самореалізація»). Отже, категорія 

«психологічне благополуччя» для досліджуваних цієї групи є найбільш 

широкою та охоплює всі групи базових потреб особистості. 

Аналіз уявлень матерів, чиї діти навчаються за інклюзивним 

навчанням, представлені в табл.3.3. 

 



Таблиця 3.3.  

Змістове наповнення категорій «щастя», «психологічне благополуччя» у 

свідомості матерів дітей, що навчаються за системою інклюзивного 

навчання  

Благополуччя Щастя Психологічне благополуччя 

Відпочинок (11%) Гармонія (11%) адекватна поведінка (11%) 

Родина (11%) душевний спокій (11%) внутрішній стан (22%) 

Удача (11%) задоволення життям 

(33%) 

Переживання (11%) 

Достаток (44%) Радість (33%) Благополуччя (11%) 

здоров'я (11%) здоров'я 

близьких(11%) 

гармонійні відносини з близькими 

(11%) 

щастя дітей (11%) Можливості (11%) відчуття щастя (22%) 

 комфорт(11%) Довіра (11%) 

емоційна близькість 

(11%) 

можливість бути самим собою 

(11%) 

Стабільність (11%)  

У свідомості матерів цієї групи категорія «благополуччя» описує 

значимі сфери сімейних стосунків (матеріальну, емоційну, турбота про 

дітей). Водночас категорії «щастя» та «психологічне благополуччя» мають в 

більшій мірі «індивідуалізоване» смислове наповнення і включають складові 

емоційного комфорту, близькості. Водночас «психологічне благополуччя» 

містить складові самореалізації («бути собою») та соціального контролю 

(«адекватна поведінка»). Вочевидь, складова соціальної оцінки є фактором 

неадаптивності досліджуваних до умов навчання дітей з порушеннями 

розвитку в «інклюзивних» класах, де більшість дітей є нормотиповими.  

Спільною для досліджуваних всіх груп є семантична близькість 

категорій «психологічне благополуччя» і «щастя» як таких, що пояснюють 

можливість «бути здоровим», «отримувати задоволення», «відчуття 

гармонії», «довіра». Водночас виявлено, що категорія «психологічне 

благополуччя» для матерів в більшій мірі пов’язане із індивідуальними 

переживаннями та містить конструкти задоволення індивідуальних потреб 

(«самореалізація», «безпека», «задоволеність»), тоді як «щастя» як 

обов’язкову складову містить сімейні взаємодії («сім’я», «здоров’я 



близьких», «взаєморозуміння», «відчуття потрібності», «емоційна 

близькість»). Таким чином, введення у свідомість категорії «психологічне 

благополуччя» дозволяє жінкам усвідомлювати свою автономність 

(суб’єктність) у сімейних стосунках, наявність індивідуальних потреб, 

задоволення яких може стати ресурсом підтримання психологічного 

благополуччя. 

Характерним для матерів умовно здорових дітей є сприймання 

психологічного благополуччя як тріади «здоров’я – самореалізація – сім’я», 

де значимим є конструкт «безпека» як необхідна складова. Для матерів, чиї 

діти навчаються у спецшколах, значимими є конструкти «відпочинок – 

самореалізація», що може відображати потребу «бути видимою для себе». 

Схожа тенденція виявлена і в групі матерів дітей, які навчаються за 

інклюзивним навчанням із включенням конструкту «стосунки в сім’ї».  

 

3.3. Психологічне благополуччя  матерів дітей з інвалідністю як ресурс 

Домінування середньо-низького рівня якості життя у матерів дітей з 

інвалідністю попри різний кількісний розподіл вимагає детального аналізу 

ресурсної складової психологічного благополуччя. З цією метою нами 

здійснено аналіз вираженості окремих ознак психологічного благополуччя у 

матерів різних груп. Аналіз структури відчуття задоволеності життям 

матерями дітей різних груп дозволяє описати основні сфери, що є ресурсами 

життєстійкості та сфери, які потребують психологічної підтримки. 

Узагальнення отриманих результатів дозволило виділити по кожній із 

груп досліджуваних, ступінь вираженості яких вище середнього і які можуть 

вважатися ресурсами психологічного благополуччя (табл. 3.4). 

Основу психологічного благополуччя матерів всіх груп складають 

сфери, які описують механізми зовнішньої та внутрішньої підтримки, 

зокрема спілкування із найближчим оточенням та певний рівень 

напруженості. Очевидно, у взаємостосунках вони очікують на емоційну 

підтримку у процесі спілкування із родиною, а відчуття напруженості як стан 



мобілізованості може розглядатися як необхідний у реагуванні на постійно 

діючі труднощі сімейного, професійного життя та взаємодії з дитиною, 

незалежно від її інвалідності. Досліджувані всіх груп достатньо задоволені 

станом власного здоров’я.  

Таблиця 3.4. 

Ресурсні сфери психологічного благополуччя матерів 
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Ресурсні сфери життя матерів, чиї діти навчаються у 

спец. школа «звичайний» клас «інклюзивний» 

клас 

напруженість 

робота  

особисті досягнення здоров’я 

 спілкування з близькими людьми 

Підтримка (внутрішня і зовнішня) 

 

У досліджуваних всіх груп виявлено відчуття незадоволення відносно 

здатності контролювати свої емоції та дії. Брак самоконтролю, способів 

вираження негативних емоцій та оптимістичності дестабілізує відчуття 

психологічного благополуччя. Ми передбачаємо, що йдеться про декілька 

феноменів: 1) зниження відчуття «керування власним життям», що виникає 

як результат незначних проявів оптимізму із відсутністю у суспільстві 

культури вираження негативних емоцій; 2) виховання дитини (в т.ч. й дитини 

з інвалідністю) вимагає додаткових витрат зусиль та часу, згодом емоційне 

виснаження, що спричинює зниження самоконтролю та появу більшої 

кількості імпульсивних дій та негативних емоцій. Неможливість здійснення 

самоконтролю, в т.ч. й у контексті переживання і вираження негативних 

емоцій є ще одним фактором, що знижує оптимістичність щодо власного 

психологічного комфорту. Саме ці сфери потребують спеціально 

організованої психологічної підтримки. 



 Водночас у кожній із виділених груп виявлено специфічні ресурси 

підтримки відчуття задоволеності життям. Так, для матерів умовно здорових 

дітей значимими є можливість мати роботу, бути включеною до професійних 

відносин, що сприяє задоволенню потреби у самореалізації.  

У групі матерів дітей, що навчаються у спеціальній школі, достатньо 

виражена задоволеність у сфері особистісних досягнень. На основі 

результатів індивідуальних бесід із досліджуваними можна припустити 

існування таких механізмів, що пояснюють домінування цієї сфери:  

1) частина матерів демонструє конструктивну позицію щодо 

інвалідності дитини, що вивільняє ресурси для власного особистісного 

розвитку;  

2) для іншої частини матерів оцінка значимості особистими 

досягненнями має компенсаторну природу і дозволяє дещо знизити почуття 

провини за інвалідність дитини;  

3) матері, схильні ігнорувати порушення розвитку дитини, 

перекладаючи відповідальність за її навчання і виховання на інших (в 

нашому випадку, на педагогів спецшколи).  

Нижчі показники задоволеності у сфері спілкування із оточенням 

можуть бути пов’язані із відносною ізольованістю матерів цієї групи, скільки 

спілкування з проблем власної дитини в умовах школи-інтернату є 

обмеженим. Більш детального вивчення потребує й факт дещо більшого, у 

порівнянні з іншими, задоволення у сфері вираження негативних емоцій.  

У групі матерів дітей з «інклюзивних» класів основним ресурсом 

психологічного благополуччя є можливість спілкування і підтримки у 

взаємодії із найближчим оточенням. Оскільки йдеться здебільшого про мам 

молодших школярів, то можна припустити, що така підтримка для них є 

засобом адаптації до ситуації включення у дитячо-батьківський колектив 

нормотипових дітей. Додатковим утруднюючим фактором є часто 

стереотипізоване стигматизоване ставлення пересічних школярів, батьків та 

вчителів до дитини з інвалідністю. Значна кількість вчителів не готова 



працювати за системою інклюзивного навчання. Саме тому матері цієї групи 

найчастіше відмічали низький рівень задоволеності життям (близько 60% 

досліджуваних). Водночас частина досліджуваних відмічає наявність 

підтримки у шкільному колективі дитини. Таким чином, спілкування з 

оточенням, піклування про здоров’я є для цієї групи матерів важливим 

фактором підтримання якості життя.  

Отже, ресурси психологічного благополуччя матерів школярів різних 

груп мають низку спільних тенденцій, провідними серед яких є усвідомлення 

власної автономії, можливість самореалізації у сфері професійної діяльності 

чи особистих досягнень. Важливою умовою психологічного благополуччя 

для матерів дітей з «інклюзивних класів» є отримання зовнішньої соціальної 

підтримки не лише від членів родини, але й від більш широкого кола, яким є 

батьківський колектив, вчитель, фахівці, які надають освітні послуги дитині. 

Це вимагає розробкиспеціальних адаптаційних програм не лише для дітей, 

що навчаються за інклюзивною системою навчання, але й для їх батьків, 

зокрема матерів. 

 



ВИСНОВКИ 

У науковій роботі здійснено теоретичний аналіз та емпіричне 

дослідження рівня психологічного благополуччя та змістового наповнення 

цієї категорії у свідомості матерів дітей з різним рівнем психічного здоров’я. 

Отримані результати дозволяють зробити такі висновки: 

1. Психологічне благополуччя розглядається як суб'єктивне відчуття щастя і 

загальна задоволеність життям (Н. Бредберн, К.Ріфф). Факторами, що 

впливають на психологічне благополуччя особистості є система цінностей; 

задоволеність базових потреб всіх членів сім’ї; здатність до оцінювання 

конкретних життєвих ситуацій з позицій їх смислу; здатність до 

саморегуляції у звичайних ситуаціях. Показниками психологічного 

благополуччя батьків є: склад сім’ї, сфера відповідальності кожного із 

батьків, дітей, рівність позицій батьків, психологічне благополуччя 

батьків, стратегії та стилі виховання, спосіб взаємодії у ситуаціях, коли у 

дитини виникають труднощі. 

2. Для дослідження була обрана методика опитувальник «Шкала оцінки 

якості життя» Н.Є. Водоп'янової та асоціативний експеримент, які 

дозволяють вивчати відчуття психологічного благополуччя у характерних 

для батьків сферах діяльності. Асоціативний експеримент є мало 

структурованим методом дослідження, який забезпечив збір уявлень 

досліджуваних про поняття «психологічне благополуччя». 

3. Аналіз результатів дослідження дозволив описати рівень та змістове 

наповнення ресурсів відчуття психологічного благополуччя матерів дітей з 

інвалідністю. Виявлена тенденція домінування показників оцінки якості 

життя середнього рівня у матерів дітей, що навчаються у спецшколах, та 

низького рівня – у матерів дітей, що навчаються за інклюзивним 

навчанням, може свідчити про недостатню адаптованість останніх до 

наявної життєвої ситуації. 

4.  Узагальнення отриманих результатів дозволило виділити загальні 

тенденції пошуку ресурсів матерями школярів, незалежно від наявності 



або відсутності виражених порушень розвитку. Наявність підтримки, як 

внутрішньої, так і зовнішньої, поряд із відчуттям напруженості є важливим 

ресурсом підтримання життєвого тонусу та необхідного психологічного 

комфорту. Водночас предметом розробки програм психологічної 

підтримки та психологічної самодопомоги матерям дітей з інвалідністю 

мають стати ресурси цілепокладання та побудови позитивних життєво 

значимих цілей, здатності самоконтролю (в т.ч. підвищення 

стресостійкості), конструктивного вираження негативних емоцій.  

5. Реконструкція образу «психологічного благополуччя» у свідомості жінок 

свідчить, що введення у свідомість категорії «психологічне благополуччя» 

дозволяє жінкам усвідомлювати свою автономність (суб’єктність) у 

сімейних стосунках, наявність індивідуальних потреб, задоволення яких 

може стати ресурсом підтримання психологічного благополуччя. 

Дослідження не претендує на повноту та вичерпність висвітлення 

проблеми. Преспективами подальших досліджень є вивчення співвідношення 

психологічного благополуччя у системі сімейних стосунків, а також 

зіставлення показників психологічного благополуччя батьків із рівнем їх 

тривожності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 

Структура психологічного благополуччя матерів дітей, які навчаються 

за системою спеціального навчання 

Робота Особтисті досягненняЗдоров'я Спілкування з близькими людьмиПідтримкаОптимістичністьНапруженістьСамоконтрольНегативні емоції

1 31 29 29 31 28 2 29 15 13

2 24 26 32 27 24 0 27 13 13

3 21 21 21 24 20 2 24 11 8

4 36 34 32 39 31 12 35 16 23

5 27 29 30 34 35 3 35 7 25

6 20 26 22 28 26 4 19 8 11

7 24 16 21 17 20 6 20 17 7

8 33 32 30 27 33 2 33 12 18

9 14 15 21 19 19 0 16 7 6

10 36 34 33 24 34 0 31 17 17

11 21 25 20 13 21 3 25 19 12

12 35 33 26 33 27 13 34 16 22

13 23 30 20 28 16 -7 23 14 3

14 29 38 37 34 22 17 34 14 18

15 37 34 23 36 35 4 25 19 13

16 36 29 32 39 38 3 35 7 25

17 24 28 21 17 30 4 20 12 18

18 33 33 30 27 32 9 33 16 23

19 34 35 25 39 26 12 37 14 22

20 30 30 33 29 27 4 26 13 16

21 23 20 20 28 16 4 23 17 7

22 29 31 29 31 31 0 33 17 15  

 

Структура психологічного благополуччя матерів нормотипових  дітей 

Робота Особтисті досягненняЗдоров'я Спілкування з близькими людьмиПідтримка Оптимістичність Напруженість Самоконтроль Негативні емоції

1 20 27 28 31 36 16 25 22 12

2 35 40 36 37 38 14 29 16 16

3 30 38 36 39 38 7 31 16 20

4 34 35 25 39 26 12 37 14 22

5 24 20 23 31 22 2 22 10 10

6 36 24 17 26 24 -3 34 3 18

7 32 16 31 37 19 9 31 15 3

8 32 29 15 33 32 6 28 7 10

9 23 16 30 32 27 3 25 11 7

10 28 19 15 32 20 2 18 1 -1

11 32 30 22 31 30 4 24 13 11

12 37 31 25 22 25 -4 23 16 7

13 8 17 15 12 12 0 15 6 9

14 27 26 22 35 29 11 22 11 11

15 30 30 33 29 27 4 26 13 16

16 25 27 30 31 31 6 18 1 4

17 39 39 36 35 39 5 37 17 16

18 28 31 29 36 26 7 29 14 11  



Структура психологічного благополуччя матерів дітей дітей, які 

навчаються за системою інклюзивного навчання 

Робота Особтисті досягненняЗдоров'я Спілкування з близькими людьмиПідтримка Оптимістичність Напруженість Самоконтроль Негативні емоції

1 32 33 36 38 29 8 36 19 21

2 19 24 17 21 25 4 14 4 9

3 18 9 7 33 14 8 20 0 0

4 32 33 27 37 36 0 30 17 14

5 33 33 30 31 30 -3 30 13 11

6 29 26 20 33 22 8 26 1 8

7 8 25 38 35 29 1 27 16 19

8 24 31 34 28 29 10 21 14 15

9 15 20 27 26 21 2 24 13 9

Робота Особтисті досягненняЗдоров'я Спілкування з близькими людьмиПідтримка Оптимістичність Напруженість Самоконтроль Негативні емоції

1 32 33 36 38 29 8 36 19 21

2 19 24 17 21 25 4 14 4 9

3 18 9 7 33 14 8 20 0 0

4 32 33 27 37 36 0 30 17 14

5 33 33 30 31 30 -3 30 13 11

6 29 26 20 33 22 8 26 1 8

7 8 25 38 35 29 1 27 16 19

8 24 31 34 28 29 10 21 14 15

9 15 20 27 26 21 2 24 13 9  

 

 

 

 


