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СТИГМАТИЗАЦІЯ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЯК УТРУДНЮЮЧИЙ ЧИННИК 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Інклюзивна освіта передбачає можливість навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах дітей як з фізичними, так і 

з психічними розладами. Однак досвід показує, що більшості з 

них у реальності доведеться зіткнутися з низкою труднощів у 

реалізації цієї можливості. Це може бути пов’язано як з 

організаційними проблемами, архітектурною доступністю, так і 

з психологічними труднощами. Вони, в основному, стосуються 

психологічної неготовності вчителів, учнів та їх батьків 

прийняти у класі дитину з інвалідністю. У першу чергу це 

стосується дітей з психічними захворюваннями, адже у 

суспільстві загалом існує певна негативна стигма щодо психічно 

хворих. Цьому чималою мірою посприяло представлення у 

негативному контексті цієї категорії осіб у ЗМІ, художніх 

фільмах, небажання у приватному житті зважати на 

психологічні особливості таких людей та шукати способи 

прийнятної взаємодії з ними.  

Для України питання інклюзивного навчання дітей з 

психічними захворюваннями є достатньо новим, однак низка 

країн має триваліший досвід включення психічно хворих людей 

у різні сфери життя. Однак чи готові ці суспільства повністю 

приймати психічно хворих, чи все ще має місце стигматизація 

ставлення та прагнення тримати цих людей на відстані. На 

прикладі аналізу досліджень розглянемо, як у США 

сприймаються психічно хворі діти та чи готове суспільство до 

взаємодії з ними.  

У дослідженні J.K. Martin, B.A. Pescosolido, S. Olafsdottir, 

J.D. Mcleod описано ставлення американців до дітей та підлітків 

з проблемами психічного здоров’я через категорію соціальної 

дистанції [2]. Респондентам пропонувалося оцінити, наскільки 
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вони готові, щоб: 1) така дитина жила по сусідству; 2) ваша 

дитина з нею дружила; 3) провести вечір, спілкуючись із сім’єю 

такої дитини; 4) така дитина навчалася в одному класі з вашою 

дитиною. Для визначення соціальної дистанції пропонувалося 

4 психологічні портрети: 1) дитина з ГРДУ; 2) дитина, хвора на 

депресію; 3) дитина з соматичним захворюванням (астмою); 

4) дитина з проблемами поведінки («normal troubles»). 

Аналіз результатів показав, що у 2-2,5 рази більше 

респондентів (більше 20%) не хочуть, щоб їх сім’я або їх діти 

контактували з дитиною з ГРДУ або з депресією, щоб такі діти 

навчалися в одному класі з їх дитиною. Прагнення тримати 

соціальну дистанцію з дитиною з бронхіальною астмою або з 

проблемами поведінки спостерігається лише у 5-10% опитаних. 

Тобто якщо у дитини спостерігається психічне захворювання, то 

дорослі прагнуть тримати її на відстані як від себе, так і від 

своїх дітей. Також це прагнення частіше спостерігається по 

відношенню до підлітків, ніж до менших дітей, та по 

відношенню до хлопчиків частіше порівняно з дівчатками. 

Якщо зважати на індивідуальні особливості респондентів, 

то жінки та особи з вищим рівнем освіти толерантніше 

ставляться до дітей з психічними захворюваннями. Разом з тим 

такі характеристики опитаних як вік, рівень доходу, місце 

проживання та наявність власних дітей суттєво не спливають на 

прагнення тримати соціальну дистанцію.  

Хоча соціально-демографічні характеристики 

респондентів не мали принципового значення, однак наявність у 

них стигми щодо психічно хворих була важливою. Якщо дитині 

присвоювався ярлик «психічно хвора», то це майже 

автоматично призводило до прагнення збільшити соціальну 

дистанцію. Але якщо проблеми поведінки пояснювалися з 

позицій «підйому-падіння», то соціальна дистанція 

зменшується.  

Значимою виявилася стигма небезпеки, можливості 

насильницької поведінки психічно хворого до себе або до 

інших. Наявність установки, що така дитина може завдати 

шкоди собі або іншим, стимулює до збільшення соціальної 

дистанції. Аналогічна закономірність спостерігається щодо 

стигматизації отримання психічного лікування такою дитиною. 
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Ця стигма проявляється у переконаннях, що дитина, яка 

проходила таке лікування, буде відторгнутою у школі та у 

дорослому житті потенційно також, і, що попри усі закони про 

конфіденційність, про факт лікування стане відомо загалу.  

Неоднозначним є вплив на соціальну дистанцію наявності 

попередніх контактів з психічно хворими. Попередній контакт 

призводив до зменшення соціальної дистанції лише тоді, коли 

взаємодія була якісною, а результат цього контакту був 

позитивним.  

Схожі результати було отримано нами у дослідженні 

ставлення населення Житомирської області до людей з 

психічними захворюваннями (2017 р.) [1]. Таким чином, мають 

місце схожі проблеми у сприйманні людей з психічними 

захворюваннями, які проявляються у прагненні певної групи 

пересічних громадян тримати людей з психічними 

захворюваннями на відстані та самому або членам своєї родини 

не бути включеними у стосунки з психічно хворими. Тільки 

розуміння основних коренів стигми призведе до ефективної 

роботи, спрямованої на соціальне визнання дітей та дорослих з 

психічними захворюваннями. 
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