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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)

Психологічні особливості особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом

Тема (англ.)
Psychological features of personality of parents bringing up children with autism

Реферат (укр.)
У дисертації теоретично узагальнено підходи до розуміння етіології аутизму, розкрито питання психологічних
особливостей особистості батьків, що виховують дітей з аутизмом та проаналізовано їх вплив на аутизацію дитини.
Описано умови, що мають вплив на виникнення специфічних рис особистості батьків. Вивчено розуміння соціальної та
вторинної аутизації, визначено можливі чинники, які впливають на аутизацію й деталізовано поняття «аутизації».
Здійснено порівняльній аналіз особистості батьків, які виховують дітей з аутизмом та батьків, які виховують нейротипових
дітей. Запропоновано два підходи роботи з батьками, що виховують дітей з розладами аутистичного спектру. Розроблено
«Записник мами» як допоміжний засіб при роботі з жінкою під час вагітності та перші місяці після народження дитини.
Мета дисертаційної роботи полягає в досліджені психологічних особливостей особистості батьків, які виховують дітей з
аутизмом. У дисертаційній роботі запропоновано – два підходи в роботі з батьками. Як додатковий засіб супроводу жінки
під час вагітності та перші місяці після народження дитини запропоновано розроблений нами «Записник мами». Наукова
новизна отриманих результатів полягає в тому, що: - узагальнено й систематизовано психологічну, психофізіологічну
психоаналітичну, гуманістичну, системну сімейну теорії, з питань етіології аутизму та впливу особистості батьків на
аутизацію дитини; - деталізовано поняття «аутизація»; - визначено психологічні особливості особистості батьків, що
виховують дітей з аутизмом; - дістали подальшого розвитку авторська методика «Загальні відомості про родину»; «Анкета
зворотного зв’язку для батьків»; засоби виявлення змін у психологічному стані мами та дитини («Записник мами»).
Практична значущість полягає у розробленні систематизації рефлексивного методу, спрямованого на вивчення
особливостей анамнезу сім’ї; результати дисертаційної роботи можуть виконувати просвітницьку функцію; «Записник
мами» може бути корисним як додатковий діагностувальний засіб для фахівців (пренатальні психологи, психологи);
результати порівняльного аналізу можуть бути використані у роботі практичних психологів закладів освіти та інших
соціальних закладів, корекційних педагогів, педагогів інклюзивно-ресурсних центрів та усіх зацікавлених у розв’язанні
проблем щодо аутистичних розладів. Ключові слова: особистість, особистість батьків, етіологія аутизму, аутизм, аутизація,
соціальна аутизація, вторинна аутизація, психологічні особливості батьків (особистісна тривожність, депресія, нейротизм,
психотизм, аутистичні риси, систематизація).

Реферат (англ.)
The thesis paper reveals theoretical summarizing of approaches to understanding of autism etiology, it also discovers issues of
psychological features of personality of parents bringing up children with autism and analyzes their impact on social withdrawal
of a child. There also described conditions that have impact on occurrence of specific features of parents’ personalities. The
concept of social and derived social withdrawal are studied; possible factors influencing social with drawаl were determined and
the concept of «social withdrawal» was detailed. Analysis of parents’ personalities bringing up children with autism and parents
bringing up neurotypical children was performed. Two approaches to working with parents raising children with autism
spectrum disorders have been proposed. The «Mother's Notebook» was developed as an aid during work with a woman across
pregnancy and the first months after the birth of a child. The purpose of the thesis paper is to study the psychological features
of the personality of parents bringing up children with autism. In the dissertation work two approaches in work with parents are
offered. We suggested the «Mother’s Notebook» as an additional means of accompanying a woman during pregnancy and the
first months after the birth of a child. The scientific novelty of the obtained results consists of: - psychological,
psychophysiological psychoanalytical, humanistic, systemic family theory, on the issues of etiology of autism and the influence
of parental personality on the child's social withdrawal are generalized and systematized; - the concept of «social withdrawal»
was specified; - psychological features of personality of parents bringing up children with autism were defined; - the author's
technique «General information about the family» was further developed; «Parent Feedback Questionnaire»; means of detecting
changes in the psychological state of mother and child («Mother's Notebook»). Practical importance consists of development
and systematization of psychodiagnostic complex aimed to research features of family’s anamnesis; the results of the thesis
paper may serve educational function; the “Mother’s Notebook” may be useful as an additional diagnostic means for specialists
(prenatal psychologists, psychologists); the results of comparative analysis may be used in work of practical psychologists of
educational institutions and other social institutions, special education teachers, teachers of inclusive and resource centers and
all persons interested in solving problems regarding autistic disorders. Key words: personality, parents’ personality, etiology of
autism, autism, social withdrawal, social autism, derived social withdrawal, psychological features of parents (trait anxiety,
depression, neuroticism, psychoticism).
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