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Реєстр даних про кількість дітей з  психо-

фізичними розладами  в Україні  та у 

Хмельницькій області станом на 2019р. 

Захворюваність  Україна  Хмельницька 

область 

Всього 163000 

осіб 

5847 осіб 

Хвороби крові 1613 106 

Новоутворення  5775 209 

Хвороби вуха 10265 335 

Хвороби шкіри 825 67 

Кістково-м’язової системи 7302 261 



У ВПУ №36 також навчалася 

дитина з особливими освітніми 

потребами, але це вже не дитина – 

це захисник України Руслан 

Кашиця, який 27 квітня 2017року 

вступив на контрактну службу 

добровольцем в 15 батальйон 128 

полку м. Ужгород. Прослужив 3 

місяці в навчальному підрозділі, 1 

місяць і 8 днів у зоні АТО. 

При виконанні військового 

завдання зазнав бойову травму, 

отримавши втрату зору та ліву 

кінцівку. 







У сім’ях, які виховують дитину з обмеженими 

можливостями, виникають суттєві зміни.  

 
Психологічному рівні пов’язані  з процесом 

усвідомлення батьками факту народження дитини з 

функціональними обмеженнями.  

 
На соматичному рівні зміни в сім’ї торкаються 

стану здоров’я матері та інших членів сім’ї. 

 

 Соціальному рівні змін в сім’ї проявляється у 

взаємовідносинах з оточуючими. Такі сім’ї стають 

вибірковими в контактах чи максимально їх 

обмежують 



Деструктивні типи сприйняття батьками 

хвороби дитини ви запам’ятали 

неприйняття 

ситуації 

пошук винних 

перенесення провини 

на дитину 

фальшивий сором 

комплекс провини 

«убивча» жалість 



Форми роботи 
Науково-популярні лекції, бесіди та консультації, 

оформлення стіннівок, листівок, оголошень, тек з 

психологічною інформацією, залучення батьків до 

користування психологічною бібліотекою, тренінги, 

групові дискусії, рольові ігри.. 
  Найбільш прийнятною для цих батьків є 

індивідуальна бесіда. 



Робота з батьками включає: 

 

 Прийняття батьками та родиною діагнозу дитини 

 Прийняття батьками та родиною дитини 

 Робота із переживаннями батьків (гіпер-позитивними/негативними) 

 Побудова цілей та плану дій на найближчий та довгостроковий термін 

 Робота над реалізацією плану 

 Збереження власної психіки батьків 

 Робота із сімейними конфліктами 



Поради батькам 

1. Прийміть ситуацію  і не думайте про те, як і чому це трапилося, міркуйте про те, 

як із цим жити далі.   

2. Боріться з депресивними настроями.  

3. Простежте за тим, що зміцнює ваш дух  

4. Обов’язково залучайте батька до догляду за хворою дитиною. 

5. Якщо в родині є ще діти, то їх також потрібно залучати до допомоги з догляду за 

хворою дитиною.  

6. Шукайте «друзів» в Інтернеті, у лікарні, у санаторії  тощо 



Способи взаємодії з дитиною, яка має 

функціональні обмеження 
Частіше хваліть дитину або давайте якусь, хоч 

маленьку, нагороду, коли в неї що-небудь добре 

виходить. 

Коли дитина намагається щось зробити, але в неї 

не виходить, краще обійти це мовчанням або 

просто сказати: «На жаль, не вийшло. Ну, нічого, 

іншим разом вийде». 
 Більше розмовляйте з дитиною. Пояснюйте все, що 

ви робите, просто й дохідливо.  
Допомагаючи дитині освоювати нові навички, 

направляйте її рухи своїми рухами.  

Спонукайте дитину рухатися. 






