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РЕФЕРАТ 

 

Стрельченя Елена Владимировна 

 

«Жизнестойкость родителей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Магистерская диссертация: 83 с., 71 источник, 5 прил. 

 

Ключевые слова: ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ, РАССТРОЙСТВА 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА, РОДИТЕЛЬСКИЙ СТРЕСС, ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, КОНТРОЛЬ, ПРИНЯТИЕ 

РИСКА. 

Объект исследования – родители (матери и отцы), воспитывающие 

ребенка с расстройством аутистического спектра 

Цель работы – выяснить специфику жизнестойкости родителей детей 

с расстройством аутистического спектра; выявить наличие достоверных 

различий в сравнении с жизнестойкостью родителей детей с нормальным 

психическим развитием; углубить представления специалистов о характере и 

интенсивности переживаний родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра и расширить возможности психологической помощи. 

Методы исследования: теоретические, эмпирические, методы 

статистической обработки данных. 

Полученные результаты и их новизна: проведено изучение 

жизнестойкости родителей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра; выделены специфические особенности 

родительского отношения, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра; выделены особенности совладающего поведения 

родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра; 

выявлены взаимосвязи жизнестойкости и родительского отношения, 

жизнестойкости и типов совладающего поведения у родителей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Область возможного практического применения: использование в 

ходе психологического сопровождения семей, в разработке социально-

психологических программ поддержки семей, воспитывающих детей с РАС.  

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

_____________________  

 



РЭФЕРАТ 

 

Стрэльченя Алена Уладзіміраўна 

 

«Жыццеўстойлівасць бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей з расстройствамі 

аутыстычнага спектру» 

 

Магістарская дысертацыя: 83 с., 71 крыніца, 5 прыкл. 

 

Ключавыя словы: ЖЫЦЦЕЎСТОЙЛІВАСЦЬ, РАССТРОЙСТВА 

АУТЫСТЫЧНАГА СПЕКТРУ, БАЦЬКОЎСКІ СТРЭС, ДЗІЦЯЧА-

БАЦЬКОЎСКІЯ АДНОСІНЫ, САЎЛАДАЮЧЫЯ ПАВОДЗІНЫ, КОПІНГ-

СТРАТЭГІІ, ЎЦЯГНУТАСЦЬ, КАНТРОЛЬ, ПРЫНЯЦЦЕ РЫЗЫКІ. 

Аб'ект даследавання - бацькі, якія выхоўваюць дзіця з расстройствам 

аутыстычнага спектру. 

Мэта работы – высветліць спецыфіку жыццяўстойлівасці бацькоў, якія 

выхоўваюць дзяцей з расстройствам аутыстычнага спектру; выявіць 

наяўнасць пэўных адрозненняў у параўнанні з жыццеўстойлівасцю бацькоў 

дзяцей з нармальным псіхічным развіццём; паглыбіць прадстаўлення 

спецыялістаў аб характары і інтэнсіўнасці перажыванняў бацькоў дзяцей з 

расстройствам аутыстычнага спектру і пашырыць магчымасці псіхалагічнай 

дапамогі. 

Метады даследавання: тэарэтычныя, эмпірычныя, метады 

статыстычнай апрацоўкі дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена вывучэнне 

жыццястойкасці бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей з расстройствамi 

аутыстычнага спектру; вылучаны спецыфічныя асаблівасці бацькоўскіх 

адносінаў; вылучаны асаблівасці саўладаючых паводзінаў бацькоў, якія 

выхоўваюць дзяцей з расстройствамi аутыстычнага спектру; выяўлены 

ўзаемасувязі жыццяўстойлівасці і бацькоўскіх адносінаў, жыццяўстойлівасці 

і саўладаючых паводзінаў у бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей з 

расстройствамi аутыстычнага спектру. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне ў 

ходзе псіхалагічнага суправаджэння сем'яў, у распрацоўцы сацыяльна-

псіхалагічных праграм падтрымкі сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей з РАС. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  

 



ANNOTATION 

 

Strelchenia Elena Vladimirovna 

 

« Hardiness of parents raising children with autism spectrum disorders » 

 

Degreepaper: 83 p., 71 sources, 5 app. 

 

Key words: HARDINESS, AUTISM SPECTRUM DISORDER, 

PARENTAL STRESS, CHILD-PARENT RELATIONS, COPING BEHAVIOR, 

COPING-STRATEGY, INVOLVEMENT, CONTROL, RISK-ACCEPTANCE. 

Object of research – parents (mothers and fathers) raising a child with 

autism spectrum disorder. 

Purpose of research – to find out the specifics of the viability of parents of 

children with autism spectrum disorder; to identify the presence of significant 

differences in comparison with the viability of parents of children with normal 

mental development; to deepen specialists' views on the nature and intensity of the 

experiences of parents of children with autism spectrum disorders and to expand 

the possibilities of psychological assistance. 

Research methods: theoretical, empirical, statistical data processing 

methods. 

Obtained results and their novelty: a study of the viability of parents 

raising children with autism spectrum disorders was conducted; the specific 

features of parental attitudes raising children with autism spectrum disorders were 

highlighted; the features of coping behavior of parents raising children with autism 

spectrum disorders were studied; the relationship of resilience and parental 

relationships, resilience and types of coping behavior in parents raising children 

with autism spectrum disorders were revealed. 

Area of possible practical application: can be used in the course of 

psychological support for families, in the development of socio-psychological 

programs to support families raising children with ASD. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

 

_____________________  
 

 

 

 


