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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДЕЗАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В статье раскрывается проблема социально-психологической дез-
адаптации детей и молодежи, условия интеграции людей с особыми 
потребностями в здоровое общество, возможные пути коррекции дез-
адаптированного поведения. 
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The article repeals the problem ofsocial and psychological disadaptation 
of children and youth, the conditions of integrations of a person with special 
needs into a healthy society, possible ways ofdisadopted behaviour correction. 

Проблема соціально-психологічної дезадаптації набула нині 
особливої актуальності. 

Сьогодення змінює соціальну роль інваліда, вимагаючи від ньо 
го вищої соціальної активності, більшої відповідальності за особис-
тий життєвий сценарій, а також участі у вирішенні проблем інших 
людей. Відтак актуальною справою стає вивчення життєвих стра-
тегій особистості з особливими потребами, умов її становлення та 
розроблення методів корекції в ситуаціях соціальної дезадаптації. 

Проблема соціально-психологічної адаптації вивчалася такими 
вченими, як Ю. А. Александровський [1;2], А. Б. Георгиевський [5], 
В. Козявкін [8] тощо. 

Метою статті є аналіз особливостей формування дезадаптованої 
поведінки дітей, а завданням — розкриття умов формування пози-
тивного самоставлення особистості, що перешкоджає проявам де-
задаптації. 

На сьогодні недостатньо розробленою є проблема соціально-
психологічної адаптації дітей з особливими потребами, через що 
наша стаття присвячена саме цьому питанню. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблематики дає 
можливість виокремити кілька напрямів психокорекційної роботи 
серед молоді з особливими потребами. Одним із них є адаптивно-
розвивальна модель механізму засвоєння нових соціальних ситу-
ацій, яка орієнтує особистість на розвиток життєтворчості. 

Проблеми соціально-дезадаптивної поведінки особистості з особ-
ливими потребами досліджуються шляхом вивчення соціально-
психологїчних факторів агресивної поведінки, виховання в сім'ях 
та інших інститутах соціалізації, впливу груп однолітків і мо-
лодіжних субкультур, «соціальних фрустраторів» соціально-еко-
номічних чинників, які створюють перед особистістю бар'єри на 
шляху до досягнення життєвих цілей. Конкретно-науковою базою 
досліджень з питань соціальної адаптації особистості з особливими 
потребами слугує концепція К. Абульханової-Славської [3] про 
життєві стратег ї, в основу яких покладено цілі життя та засоби їх 
досягнення, жигтєві стилі та каузометричний метод психодіагнос-
тики і психотерапії у психології життєвого шляху. 
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Роль інваліда як соціального стереотипу нав'язує стандартну по-
ведінку, типову для особистості з особливими потребами, а це су-
проводжується втратою свободи вибору життєвого шляху. При цьо-
му формується життєва позиція: «Я не такий (не така), як здорові 
діти». Особистість залишається пасивною щодо проблеми констру-
ювання особистого життя. У неї складаються життєві стратегії, які 
спонукають уникати перепон або ж так маніпулювати ними, щоб 
вони перетворились на виправдання пасивної життєвої позиції. 

Труднощі соціальної адаптації дітей з особливими потребами 
опосередковуються умовами сімейного виховання, які можна 
умовно подшити на чотири типи: 1) сім'я, в якій один із батьків або 
обоє — інваліди; 2) сім'я, в якій здорові батьки, котрі не мали серед 
своїх рідних інвалідів; 3) сім'я, в якій здорові батьки виховувались 
у сім'ях, що мали інваліда; 4) виховання дитини з вадами здоров'я 
без батьків. 

Дитина, перекладаючи відповідальність за свої проблеми на 
інших, відчуває певну безпеку. Якщо це не вдається, вона виявляє 
агресивність, впадає у відчай, депресію, у стан фрустрації. Прояв 
агресії призводить до руйнування особистості. 

Спираючись на положення суб'єктного підходу до особистості, 
викладені в працях К. Абульханової-Славської [3], ми розглядаємо 
поняття «життєві стратегії» з трьох позицій — це побудова життєвих 
цілей, засіб досягнення життєвих планів особистості і самореалі-
зація особистості в житті. Останні результати дослідження підтвер-
дили припущення щодо формування культури світоглядної реф-
лексії, яка допомагає самостійно знайти позитивний сенс життя, 
що, у свою чергу, дає можливість не потрапити під вплив почуття 
безглуздості будь-якого вибору життєвого шляху. За інших умов 
особистість може мати проблеми у прийнятті відповідальності за 
реалізацію обраного для себе майбутнього та втілення цього вибору 
у стиль життя. Іноді умови розриву між уявленнями, які вже сфор-
мувалися, і дискредитація «нових» цінностей, які виникають у но-
вому соціальному оточенні, спричиняють суїцидальні випадки. 
Однією з причин таких явищ стає соціальна дезадаптація. 

Життєтворчість особистості відбувається за системою принци-
пів, цінностей, за якими особистість живе, обирає життєвий стиль, 
творить власну історію. Ця система принципів і цінностей є умо-
вою визначення змісту процесу інтеграції особистості у суспі-
льство, процесу становлення «площини», в якій віддзеркалюються 
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певні особистісні характеристики. У біографічній пам'яті відбуваєть-
ся відбір життєвих подій, значущих для особистості, формується 
«дзеркало» особистої історії. Навіть неусвідомлювані відчуття, спога-
ди минулого оцінюються й залишаються у спогадах як позитивні, 
значущі, комфортні чи некомфортні для особистості. Спогади про 
минуле — постійний суб'єкт діалогу особистості із самою собою. 
Біографічна рефлексія — це здатність осмислювати свій життєвий 
шлях, знаходити взаємозв'язки між подіями життя, узагальнювати 
свій життєвий досвід, на основі чого базується каузометричний ме-
тод. Об'єктивація уявлень подій із особистого життєвого досвіду до-
помагає особистості вирішувати проблемні життєві ситуації. 

Розглядаючи суспільство як цілісний живий організм зі своїми 
економічними та соціальними структурами, ідеологією та культу-
рою, можна виділити його регулюючу функцію соціалізації особис-
тості. Залежно від пройденого культурно-історичного шляху, до-
сягнутого рівня і перспектив розвитку суспільства, у свідомості 
особистості формується ідеал, відповідний стиль життя, спосіб 
мислення. Формуються й механізми пристосування до мікросопіу-
му: сприйняття норм, правил і зразків поведінки, характерних для 
певної контактної групи, внаслідок ідентифікації з нею; пристосу-
вання до найближчого оточення та підпорядкування його собі; 
взаємодія і взаємовплив на основі відповідальності, «взаємозворот-
ності» та афіляції. 

Дослідження засвідчують, що недостатній рівень сформованих 
компонентів емоційної зрілості спричинює відсутність соціальної 
компетентності у сфері міжособистісного спілкування та підсилює 
ймовірність застосування особистістю деструктивних форм пове-
дінки у соціальній взаємодії. Достатній рівень розвитку емоційної 
зрілості дає змогу знижувати ймовірність виникнення деструктив-
них форм поведінки в міжособистісній взаємодії і може слугувати 
засобом поліпшення адаптації , профілактики соціально-дезадап-
тованої поведінки у старшому підлітковому віці. 

Емоційна незрілість виявляється у такому негативному явищі, 
як шкільна дезадаптація, яка особливо домінує на початковому 
періоді шкільного навчання. 

А. Б. Георгієвський [5] виділяє в єдиному адаптаційному процесі 
три аспекти психічної адаптації: власне психічну, соціально-психо-
логічну і психофізіологічну, які тісно взаємозалежні єдністю сфери 
практичної діяльності людини. 
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Організація процесу психічної адаптації, здійснення взаємов'яз-
ків її основних аспектів, регулювання психофізіологічних спів-
відношень реалізуються як складна багаторівнева функціональна 
система, на різних рівнях якої регулювання здійснюється переваж-
но за психологічними (соціально-психологічними і власне психо-
логічними) чи фізіологічними механізмами. 

Розглянуті аспекти А. Б. Георгієвський [5] оцінює як підсистеми 
в загальній системі психологічної адаптації. При цьому системоутво-
рюючими факторами для реалізації власне психічної адаптації слугу-
ють підтримка психічного гомеостазу та збереження психічного здо-
ров'я, соціально-психологічної організації адекватної мікросоціальної 
взаємодії, психофізіологічної адаптації, тобто оптимальне формуван-
ня психофізіологічних співвідношень. Порушення гомеостатичної 
рівноваги особистості призводить до дезадаптованості. 

Особистісним рівнем аналізу причин соціальної дезадаптації 
є вивчення емоційної сфери, механізмів самосприйняття особи та 
визначення, чому саме ці причини є психотравмуючими. 

Соціальна дезадаптація особистості породжує таке негативне 
явище, як фрустрація. Наслідки цього стану можуть бути як кон-
структивними, так і руйнівними. Конструктивними — коли відбу-
вається зміна засобів досягнення цілей або зміна самої цілі, ідеалів, 
цінностей. На життєвому шляху людина майже неминуче потрап-
ляє в кризові ситуації. Подолання їх може стати поворотним пунк-
том у житті: особистість може змінити своє кредо, переструктуру-
вати ієрархію цінностей. Іноді ці зміни звільняють її від почуття 
тривоги (яке викликає агресивну поведінку), підвищує поріг толе-
рантності до ситуації, що викликала фрустрацію. 

Особистість завжди прагне уникати ситуацій фрустрації. Конф-
лікти провокують її робити вибір: добиватися поставленої мети (на-
ближення) чи «обійти» негативні сторони (уникнення). Якщо ситу-
ація вибору не вирішується протягом тривалого часу, то виникає 
тривога, а це формує захисні механізми: реакції відокремлення, 
проекції, заміщення. 

Такі захисні реакції можуть бути адаптаційними, оскільки захища-
ють особистість від болю, тривоги, і можуть бути дезадаптаційними, 
оскільки викликають спотворене сприйняття дійсності. Відбувається 
викривлення реальних подій у житті за рахунок віднесення їх осо-
бистістю в особисті координати значення. Виникає когнітивна обме-
женість, звуженість сприйняття ситуації, концентрація уваги на 
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обмеженому числі факторів, шо найчастіше пов'язано з перенапру-
женням, яка погіршує адаптаційні можливості вирішення проблеми 
або досягнення ділі. 

Дезадаптація особистості з вадами здоров'я породжує схильність 
до уникнення проблемних життєвих ситуацій, і коли вибір відбу-
вається між двома небажаними рішеннями — це закінчується вибо-
ром найменшої з двох бід. Якщо формується здатність переживати 
фрустрацію без деструктивних наслідків, це вказує на виникнення 
толерантності до фрустрації. А це своєю чергою зумовлює неадек-
ватну оцінку реальної події, надає їй іншого значення, знижує не-
гативний відтінок. Як захисний механізм толерантність виконує 
захисну функцію для психічного стану особистості, але й несе нега-
тивне значення для її соціальної активності. 

У передконфліктний період можуть з'являтися тривога, страх, 
бажання опиратися, невпевненість, почуття ворожості тощо. Внут-
рішній стан особистості, її переживання породжують неврівнова-
женість системи: «особистість — оточуюче середовище», що впливає 
на особистість і. у свою чергу, викликає неузгодженість внутрішньо-
го та зовнішнього станів, негативно позначається на сприйнятті 
особистістю її оточення. В особистості може виявлятися підвищена 
роздратованість, негативна реакція на людей, слова, предмети, яви-
ща тощо. Неузгодженість у психологічній структурі особистості 
призводить до виникнення критичного стану, для якого достатньо 
незначної дії, щоб виник конфлікт. Тому важливо своєчасно нейт-
ралізувати передконфліктний стан, ситуацію, коли протиріччя лише 
зароджуються [14]. Розроблення тренінгових вправ на вміння пере-
борювати труднощі у спілкуванні між однолітками, які мають вади 
здоров'я, і тими, хто їх не має, допоможе будувати діалог з іншими — 
«такими, як я» і «не такими, як я». Проведення вправ у змішаній 
групі дітей (здорових та інвалідів) дає найбільший ефект «фоно-
вості». Особистісні проблеми одних значно «зменшуються» у своєму 
значенні порівняно з проблемами інших. Ефект фоновості врівнова-
жує гостроту переживань наслідків психологічних травм особистості, 
пов'язаних із певними вадами здоров'я і негативними життєвими си-
туаціями, які вводять її у стан фрустрації. 

Саме тренінгові методики дають можливість особистості вивільни-
ти заблоковані потреби й переорієнтувати потреби, які провокують 
появу саморуйнівних тенденцій. Це погреба бути покараним або пот-
реба в почутті неповноцінності, що можуть переоцінитись завдяки 
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усвідомленню причин, подій у житті особистості, які приводять осо-
бистість до цієї потреби. Саме усвідомлюючи причини, що породжують 
низьку самооцінку, комплекс неповноцінності, особистість може звіль-
нитися від страждань, які їй заважають жити нормальним життям. 

Висновки. За допомогою опрацьованих наукових робіт таких 
психологів, як Г. Г. Дічев [6], В. Козявкін [8], А. А. Налчаджян [10], 
А. А. Реан [14] тощо ми змогли виявити особливості формування 
дезадаптованої поведінки дітей, розкрити умови формування пози-
тивного самоставлення особистості та виявити особливості вхо-
дження людини з особливими потребами у здорове суспільство. 

Перспективними напрямами нашого длослідження надалі вва-
жаємо проведення дослідження з метою виявлення осіб із дезадап-
тованою поведінкою, та проведення корекційної роботи. 
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