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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ У СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ 

 

У 2020 році допомогу у складних неонатальних випадках 

отримали понад 2 800 тисяч немовлят. В Україні щороку 

передчасно народжується приблизно 20 тисяч немовлят, тобто 

кожен 15-й новонароджений.  

Останнім часом велика увага надається материнству на 

рівні вагітності, пологів і дитинства, соціально-психологічному 

розвитку дитини у зв’язку з матір’ю. Все більше спеціалістів 

розглядають його як важливий. Причинами цього можуть бути 

низький рівень народження дітей, зростанням сиріт та дітей від 

яких відмовились, погіршенням стану здоров'я дітей, нестача 

соціально-психологічних програм і проектів супроводу сім’ї з 

дитиною, добудовування відсутньої структури - системи 

раннього втручання. 

Велику роль у аналізі місця матері в освіті ранніх особис- 
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тісних структур, розуміння включення раннього втручання як 

одного з напрямів соціально-психологічної роботи з метою 

допомоги внесли зарубіжні та вітчизняні дослідження та теорії: 

положення про соціальність розвитку немовлят (Л. С. Виготський); 

вплив раннього емоційного досвіду дитини на її подальший 

розвиток (Дж. Боулбі); теорія психології дитинства і генезису 

спілкування (М. І. Лісіна); концепція взаємодії матері і немовляти 

(Р. Ж. Мухамедрахімов).  

Не дивлячись на зростаючий рівень зацікавленості до 

психології вагітності та материнства, завчасні пологи і майбутнє 

становлення материнства – одна з найменш вивчених проблем 

сучасної психології. 

В Україні спостереження за ростом недоношених дітей 

перебуває в основному тільки під наглядом представників 

медичних структур. Згідно сучасній термінології, недоношена 

дитина – це дитина, що народилася до закінчення нормального 

терміну вагітності (40 тижнів). На цей час близько 5% в Україні 

становлять недоношені діти від усіх новонароджених дітей. 

Передчасні пологи – це коли  психологічно та фізично вразливі і 

мати і дитина. 

В процесі розмови матері характеризували сильні почуття 

та негативні емоції, що безпосередньо зв’язані з передчасним 

народженням дитини. Для деяких жінок розмова, була єдиною 

можливістю проробити роботу горя та посумувати з причини  
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травматичного народження дитини, що не входить у рамки норми. 

Психічне самопочуття кожної матері, особливо, якщо це 

первісток, зазвичай не готова до подобних обставин. Окрім того, 

мати в післяпологовому періоді, знаходиться в стані підвищеної 

чутливості і крихкості, тобто є досить вразливою. 

Батьки часто не думають, що їх дитина може бути 

інвалідом. Тому першу негативну новину про народження 

немовляти буде визивати шок .  

Наслідком цього часто буває біль. Вона такої 

інтенсивності, що може знепритомніти мати дитини. Порушуються 

захисні механізми психіки, позбавляючи людину можливості 

вдатися до адаптивним реакцій і стратегіям подолання кризової 

ситуації. Слідом за шоком і болем з’являються вина («що я зробила 

..?»), Гнів («моя частка несправедлива»), заперечення того, що 

відбувається («... це відбувається не зі мною»), депресія («мені все 

одно .. . »). Шок і емоції дезорганізують психіку, як ніби утворюють 

в ній «розриви», і повністю блокують її нормальне функціонування. 

Звичайно, що подібні неповноцінні емоційні переживання 

негативно відбиваються на самооцінці матері. У жінки з 

передчасними пологами і схильних до недонашуванню 

відзначаються втрата самоповаги і неприйняття власного жіночому 

тіла, яке не змогло народити повноцінну / здорову дитину 

(Д. Пайнз, 1997). Відчуваючи самопочуття неповноцінності, жінки 

відчувають страх перед майбутнім: «про майбутнє думати 
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страшно», «оточуючі не повинні знати про те, що трапилося», «не 

можу говорити ... навіть думати ... що далі ... ». 

Матері готові використовувати інструменти для активного 

подолання, направленні на розв’язок проблеми, і готові до 

переоцінки обставин, що створюють сприятливі умови для виходу з 

кризового стану. Проте, зважаючи дезадаптацію психіки 

конструктивні, адаптивні стратегії захисту не спрацьовують, 

з'являються і домінують неконструктивні, що, в свою чергу 

призводить до посилення стресового стану жінки.  

Тому, ситуація передчасних пологів представляє значні 

перспективи розвитку негативних наслідків для дитини, матері та 

всієї родини, поєднуючи ризик розвитку порушення прихильності, 

насильного поводження з дитиною, психологічних проблем, 

труднощів, пов’язаних з розвитком міжособистісних відносин.  

Аналіз опитування та спостереження вказує на 

необхідність комплексної допомоги усім членам родини на перших 

етапах розвитку дитини, що дає змогу скорегувати негативне 

ставлення батьків до свого малюка і забезпечити йому повноцінну 

ранню допомогу для уникнення проблем у майбутньому. 
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СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ 

 

У даній темі розглядається морально-психологічна 

проблема дітей у складних неонатальних випадках, тобто 
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передчасно народжених або з особливостями у пренатальному 

періоді розвитку. Розглядаються причини актуальності обраної 

теми. Описуються психоемоціональні етапи переживання матері з 

цього приводу та можлива поведінка батьків відносно дитини та 

шляхи оптимізації взаємозв’язку в цьому випадку.  

 

Ключові слова: діти, неонатальний період, передчасні роди, 

розвиток, соціаьно-психологічна допомога. 

 

Shapolova V. V., Kokhan A. V. 

 

MORAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ASSISTANCE TO 

CHILDREN IN COMPLEX NEONATAL CASES 

 

This topic examines the moral and psychological problem of 

children in complex neonatal cases, that is, those born prematurely or 

with features of the prenatal period of development. The reasons for the 

relevance of this topic are considered. The psychoemotional stages of the 

mother's experience about this and the possible behavior of the parents in 

relation to the child and the ways of optimizing the relationship in this 

case are described. 

 

Key words: children, neonatal period, premature birth, 

development, socio-psychological assistance. 
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Шаполова В. В., Кохан А. В. 

 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ В ТРУДНЫХ НЕОНАТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

В данной теме рассматривается морально-психологическая 

проблема детей в сложных неонатальных случаях, то есть 

преждевременно родившихся или с особенностями пренатального 

периода развития. Рассматриваются причины актуальности данной 

темы. Описываются психоэмоциональные этапы переживания матери 

по этому поводу и возможное поведение родителей относительно 

ребенка и пути оптимизации взаимосвязи в этом случае. 

 

Ключевые слова: дети, неонатальный период, 

преждевременные роды, развитие, социально-психологическая 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


