
 

 

РЕФЕРАТ 

роботи на здобуття щорічної премії 

Президента України для молодих вчених: 

«ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ З КОГНІТИВНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ» 

 

Наукова робота присвячена вивченню психологічних особливостей 

емоційному розвитку дитей із когнітивними порушеннями. 

Теоретичний аналіз проблеми дає підстави виокремити основні 

теоретико-методологічні підходи до опису емоційної сфери особистості, які 

нині запропоновані психологічною наукою: регуляційний, структурний, 

психофізіологічний, автономний, соціокультурний та системний підходи. 

Розмаїття підходів вказує на існування відмінностей в уявленнях дослідників 

щодо основоположних аспектів функціонування емоційної сфери особистості. 

Перспективним в цьому напрямі видається саме системний підхід, оскільки в 

межах цього підходу емоційну сферу можна розглядати як системне явище. 

Представники системного підходу розглядають емоційну сферу, як складну, 

динамічну, самоорганізуючу систему, оскільки в межах системного підходу 

розкриваються системо-утворювальні елементи емоційної сфери та її розвитку  

(В. Афанасьєв, А. Сластьонін, Г. Щукіна та інші). Ґрунтуючись на принципах 

системного підходу та з огляду на провідну функцію емоційного реагування в 

життєдіяльності особистості емоційну сферу визначено як складну психічну 

систему оцінювання задоволеності актуальних потреб індивідуума.  

Емоційна сфера особистості як система має структурно-функційну 

організацію емоційних явищ. Емоційна сфера має ієрархічний характер, що 

утворений наступними рівнями емоційного реагування: структурним, 

функційний, темпоральним, організаційним.  

Структурний рівень представлений тріадою психофізіологічного, 

психічного та експресивного компонентів. Психофізіологічна компонента 

виражається на рівні нейрофізіологічних та гуморальних зрушень, що 

виникають внаслідок незадоволення певних потреб. Психічна компонента 

представлена переживаннями задоволення-незадоволення особистістю власних 

потреб. Експресивна компонента представляє зовнішні прояви переживань 

особистості (міміка, пантоміміка, інтонації, дії, вчинки, поведінка та 

діяльність). 

Функційний рівень зумовлюється особливостями попереднього рівня і в 

узагальненому вигляді може бути інтерпретований через таку інтегральну рису 

особистості як емоційність, яку визначають такі властивості як: глибина 

(поверховість – глибина впливу на особистість), модальність (позитивний – 

негативний вплив на особистість та її діяльність), стійкість (лабільність-

ригідність емоційного реагування), переживання та емоційна реактивність 

(чутливість до емоціогенних стимулів).   

Темпоральний рівень системи представлених трьома основними 

різновиди емоційного реагування, що характеризується пролонгованістю. 
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Емоційна реакція – короткочасна реакція на ситуацію, зокрема, афект. Більш 

тривалим в часі є емоційний стан особистості (тривога, стрес, депресія, 

бадьорість), який характеризується оцінкою особистістю умов, у яких вона 

перебуває порівняно тривалий час. Емоційна установка є стійким ставленням 

особистості до певних об’єктів оточуючої реальності – до іншої людини 

(любов, кохання, ненависть); держави (патріотичні почуття), певних видів 

діяльності (захоплення), дійсності (почуття гумору) тощо.    

Організаційний рівень емоційної сфери представлений двома видами 

емоційного реагування – вітальними емоціями та емоційними комплексами. 

Вітальні емоції пов’язані з реагуванням на задовлення/незадоволення вітальних 

потреб індивідуума (страх як реакція на потребу в безпеці, радість як реакція на 

задоволення біологічних потреб). Емоційні комплекси (інтелектуально-

емоційні та соціально-емоційні) є стійкими утвореннями, що формуються у 

тісному зв’язку з іншими сферами особистості, які також диференціюються на 

два типи – прості (образа, сором, провина, хвилювання) та складні (кохання, 

ненависть). 

За результатами теоретичного аналізу уточнено зміст поняття «емоційний 

розвиток» як розгорнутий в часі динамічний процес, що виявляється в 

незворотних, спрямованих та закономірних кількісних і якісних структурно-

функціональних зміні ставлення (оцінювання) особистості до дійсності. 

Запропоновано періодизацію емоційного розвитку в дитячому віці, в якій 

диференціюються такі стадії: перша (5 – 6 років), друга (7 років), третя (8-9 

років) і четверта (10-12 років).  

Перша стадія виявляється у змінах на: структурному рівні  шляхом 

розвитку експресивної компоненти, що виражається через формування 

здатності до вербальної експресії власних емоційних реакцій; функційному 

рівні – характеризується домінуванням лабільності над стійкістю емоційних 

переживань, які визначаються поверховістю та домінуванням позитивної 

модальності над негативною; темпоральному рівні переважають емоційні 

реакції над більш стійкими різновидами емоційного реагування; 

організаційному рівні розкривається розвиток когнітивно-емоційних 

комплексів, насамперед, простих. 

Друга стадія пов’язана з переживанням кризи семи років, яка зумовлює 

якісні зрушення на: структурному рівні зокрема через зміни психічної 

компоненти, що характеризується появою внутрішньої боротьби переживань, їх 

амбівалентності; функційному рівні – посилення реактивності, що виражається 

у зростанні гостроти і вибуховості емоційного реагування, капризах, 

непосидючості; темпоральному рівні – посилюється домінування негативних 

емоційних станів, що виражається в зростанні агресивності, образливості, 

конфліктності; організаційному рівні відбувається перехід від формування 

простих емоційних комплексів до складних. 

Третя стадія характеризується значимими змінами, які відбуваються на: 

структурному рівні шляхом посилання експресивної компоненти через 

зростання здатності стримувати власні емоційні прояви; функційному рівні – 

посилюється глибина емоційних переживань та зростає їх стійкість; 
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темпоральному рівні формуються емоційні установки як стійкі ставлення до 

персонажів і героїв казок, мультфільмів тощо; організаційному рівні 

посилюється розвиток когнітивно-емоційних комплексів, переважно складних 

як-от захоплення певною діяльністю. 

Четверта стадія, найбільші зрушення спостерігаються на: структурному 

рівні емоційної сфери, що пов’язано з експресивною компонентою, коли дитина 

стає здатною маніпулювати власною емоційною експресією; функційному рівні 

спостерігаються зміни в модальності ставлення до себе, зростає 

незадоволеність собою і негативна оцінка власних якостей, а також зростає 

стійкість переживань; темпоральному рівні відбуваються зрушення у 

формуванні емоційних установок шляхом зростання чисельності стійких 

ставлень до інших людей, що виражається в почуттях обов’язку; 

організаційному рівні посилюється формування соціально-емоційних 

комплексів, насамперед складних почуттів. 

Детермінантами емоційного розвитку є комплекс зовнішніх і внутрішніх 

чинників, що зумовлюють появу якісно нових та удосконалення існуючих 

характеристик емоційної сфери.  

В цьому дослідженні ми зосередили увагу на вивченні психологічних 

детермінант емоційного розвитку (див. рис. 2.), які класифікуємо на комплекси:  

- психосоціальний комплекс, що представлений комунікативною та 

інтеракційною детермінантами;  

- інтелектуальний комплекс, який інтегрує гностичну, мнестичну, 

атенційну, мисленнєву, імажинарну детермінанти;  

- регулятивний комплекс, що об’єднує саморегуляційну та 

орієнтувальну детермінанти;  

- нейропсихологічний комплекс, який охоплює силову та балансувальну 

детермінанти.  

Комунікативна детермінанта ґрунтується на сформованості здатності 

вербалізувати власні емоції. Інтеракційна детермінанта – опанування дитиною 

соціальними ролями і нормами взаємодії з дорослими та однолітками. 

Гностична детермінанта представлена особливостями сприймання дитини. 

Мнестична детермінанта характеризується показником сформованості 

емоційної пам’яті. Атенційна детермінанта ґрунтується на здатності 

зосереджуватися на власних емоціях. Мисленнєва детермінанта представлена 

показниками розвитку мисленнєвих дій та операцій. Імажинарна детермінанта 

зумовлена особливостями розвитку уяви. Саморегуляційна детермінанта 

передбачає розвиненість здатності до  довідної саморегуляції як поведінки, так і 

власних переживань. Орієнтувальна детермінанта характеризується здатністю 

орієнтуватися в просторі, часі та власній особистості. Силова детермінанта 

ґрунтується на здатності нервової системи дитини витримувати тривалий час 

психічне напруження. Балансувальна детермінанта визначається характером 

співвідношення у нервовій системі процесів гальмування – збудження. 

Теоретичне обґрунтування концепції проведення експериментального 

дослідження детермінант емоційного розвитку дітей із когнітивними 

порушеннями потребувало з’ясування змісту категорії «діти з когнітивними 
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порушеннями» (О. Бабяк, Н. Баташева, Л. Прохоренко, Т. Сак та ін.). До 

категорії дітей з когнітивними порушеннями відносяться діти у яких 

спостерігається затримка розвитку і нестійка функціональність окремих 

когнітивних функцій (сприймання, пам’яті, мислення або уваги), що 

виявляється у знижені їх продуктивності, наслідком чого є зменшення 

пізнавальної активності та погіршення розумової працездатності дитини 

загалом (Л. Прохоренко).  

На підставі критерію домінантності порушеної когнітивної функції в 

загальній структурі когнітивного розладу ми класифікуємо дітей з 

когнітивними порушеннями на групи: гностична; мнестична; мисленнєва; 

атенційна. Відповідно групи диференціюємо за критерієм типу когнітивного 

порушення: затримка розвитку, що виявляється у низькій якості та 

продуктивності певної функції; нестійкість функціонування, що відзначається 

динамічними стрибкоподібними змінами результатів роботи відповідної 

функції.  

Вивчення ролі психологічних детермінант емоційного розвитку 

здійснювалось в межах формувального експерименту.  Формувальний етап 

дослідження ґрунтувався на розроблені та апробуванні технології підтримки 

емоційного розвитку дітей із когнітивними порушеннями шляхом впливу на 

формування у них його психологічних детермінант. Розроблення технології 

базувалося на уявленні про системний характер функціонування психіки 

дитини (Б. Ломов, В. Шадріков та ін.), який виявляється в тому, що вплив на 

формування і розвиток ключових елементів психіки – когнітивні, регулятивні, 

соціально-психологічні, психофізіологічні особливості зумовлюють якісні 

прогресивні зміни в інших сферах особистості, насамперед в емоційній сфері. 

За результатами теоретичного аналізу (Т. Дуткевич, Л. Карамушка, 

В. Кобильченко, О. Козирєва, О. Савіцька, Т. Скрипник, О. Обухова, 

Т. Череднікова та ін.) розроблено технологію підтримки емоційного розвитку 

дітей із когнітивними порушеннями, основу якої складають чотири складові: 

концептуальна, змістова, організаційна та результативна. Концептуальна 

складова визначає мету та базисні принципи здійснення психологічного 

втручання за цією технологією, серед яких такі: принцип системності; принцип 

детермінізму; принцип індивідуальності;  принцип прицільності; принцип 

розвитку. Змістова складова застосування технології передбачає психологічне 

втручання у зміст та динаміку функціонування і формування психологічних 

детермінант емоційного розвитку. Організаційна складова представлена 

кількома модулями: оціночним, коригувальним, розвивальним та 

моніторинговим організаційними модулями. Результативна складова 

передбачає, що у випадку досягнення стійких прогресивних змін в емоційному 

розвитку, які полягають у досягненні відповідності змісту і динаміки 

показників емоційного розвитку у дітей з когнітивними порушеннями 

відповідно до показників емоційного розвитку дітей з нормотиповим 

розвитком, використання запропонованої технології завершується. В окремих 

випадках вона може застосовуватися як засіб профілактики відхилень в 

емоційному розвитку дітей із когнітивними порушеннями. 
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За результатами констатувального етапу дослідження встановлено, що 

дітям гностичної групи притаманні характерні відмінності за критерієм 

структурної емоційної організації насамперед за показником регуляції 

емоційної експресії, що конкретизується у параметрі емоційної вербалізації, що 

проявляється низькою здатністю до вербалізації як власних емоцій (при 

р≤0,05), так і розуміння емоцій інших за мімікою обличчя (при р≤0,05), низькій 

здатності стримувати емоції (при р≤0,05) та спроможністю маніпулювати 

власною емоційною експресією (при р≤0,05). Крім цього, специфіка 

спостерігається і за показником психічних зрушень внаслідок перегляду 

мультфільмів або дитячих художніх фільмів, що проявляється у низько 

диференційованому ставленні дитини до героїв фільмів, неточному розумінні 

ними характеру героїв, їх неможливості чітко визначити позитивний це герой 

чи негативний (при р≤0,05). Діти зазначеної категорії демонструють 

особливості і за критерієм емоційної функціональності, що виявляється в їх 

посиленій емоційній реактивності і підвищеній емоційній чутливості (при 

р≤0,05), що проявляється у схильності надавати значущості ширшому, аніж 

діти з типовим розвитком, спектру емоціогенних факторів. Така посилена 

реактивність виявляється у почасти гіперреакціях на емоціогенні фактори і 

ситуації. За критерієм темпоральності діти гностичної групи відрізняються за 

показниками схильності до реакцій фрустрації (при р≤0,05) та низької стійкості 

емоційних установок (при р≤0,05). Такі діти схильні сприймати більшість 

ситуацій як загрозливі та непереборні. Характерні особливості діти з 

когнітивними порушеннями гностичної групи демонструють за показниками 

низького рівня сформованості простих (при р≤0,05) та складних (при р≤0,01) 

соціально-емоційних комплексів, що виявляється в неадекватному ставленні до 

оточуючих, зокрема, у сприйнятті знайомих дорослих (педагогів) та 

одногрупників/однокласників за своїх друзів. Водночас таким дітям притаманні 

особливості за показником складних когнітивно-емоційних комплексів, що 

характеризується високою стійкістю власних інтересів і захоплень (при р≤0,05), 

однак, за показником простих когнітивно-емоційних комплексів навпаки 

демонструють низькі показники, оскільки нові іграшки та ігри не викликають у 

таких дітей помітного інтересу (при р≤0,05), вони надають перевагу знайомим і 

відомим об’єктам та діяльності.  

Для дітей з когнітивними порушеннями мисленнєвої групи також 

домінантним є тип порушення, що виявляється у відставанні темпів розвитку 

мисленнєвих дій та операцій. Ці особливості зумовлюють специфіку 

емоційного розвитку таких дітей. Так, за критерієм структурної емоційної 

організації діти зазначеної категорії відзначаються за показником емоційної 

експресії, що конкретизується в низькому рівні прояву за параметром здатності 

до емоційної вербалізації (при р≤0,01), що виявляються в труднощах таких 

дітей виразити та пояснити свої емоції, стани, настрої, ставлення. За критерієм 

емоційної функціональності діти мисленнєвої групи когнітивних порушень 

відрізняються за показниками домінуючої модальності емоційного стану (при 

р≤0,05), що характеризується переважанням оптимістичного настрою та 

позитивних емоційних станів. Специфіка емоційного розвитку таких дітей за 
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критерієм темпоральності конкретизується в показнику емоційних установок за 

параметром швидкості їх формування (при р≤0,05), що характеризується 

уповільненим характером формування стійких емоційних ставлень до об’єктів 

та суб’єктів, які оточують дитину. За критерієм емоційної організації діти цієї 

групи відзначаються специфікою за показниками сформованості простих 

когнітивно-емоційних комплексів (при р≤0,01), що виявляється у швидкій 

втраті інтересу до нового іграшок чи гри, а також складних когнітивно-

емоційних комплексів (при р≤0,05), що характеризується відсутністю широкого 

спектру стійких інтересів, зокрема, відсутністю певного виду діяльності, якому 

б дитина надавала перевагу та виявляла самостійну активність. 

Визначено, що для дітей з когнітивними порушеннями атенційної групи 

притаманний нестійкий тип функціонування і продуктивності роботи уваги. 

Внаслідок цього виникає низка особливостей емоційного розвитку у дітей 

зазначеної групи. Насамперед, діти вказаної групи відрізняються від однолітків 

з нормотиповим когнітивним розвитком за критерієм структурної емоційної 

організації, зокрема, за показником психофізіологічних зрушень, які 

характеризується високим відхиленням від аутогенної норми (при р≤0,01) в бік 

погіршення психоемоційного стану, що виявляється у швидкій втомлюваності. 

Також такі діти відрізняються за показником регуляції емоційної експресії за 

параметрами низької здатності до стримування негативних емоцій (при р≤0,01) 

та маніпулювання власною емоційною експресією (при р≤0,05). За критерієм 

емоційної функціональності дана група дітей відрізняється за показником 

емоційної реактивності (при р≤0,01), що виражається у схильності до 

бурхливих реакцій та наданні широкому спектру факторів емоціогенності. По 

критерію темпоральності діти вказаної групи когнітивних порушень 

характеризуються високим рівнем за показником схильності до афективних та 

фрустраційних реакцій (при р≤0,01). Водночас з’ясовано, що діти з 

когнітивними порушеннями атенційної групи за критерієм емоційної 

організації відрізняються по показнику формування простих когнітивно-

емоційних комплексів (при р≤0,05), що виявляється у незначній тривкості 

збереження їх інтересу до нової іграшки чи гри. Констатовано, що у дітей з 

когнітивними порушеннями мнестичної групи характерною є порівняно рівна 

частота появи як нестійкого типу функціонування механізмів пам’яті, так і 

затримки їх розвитку. Зазначене відбивається у специфіці емоційного розвитку 

дітей вказаної групи. По критерію структурної емоційної організації діти 

зазначеної категорії відрізняються від однолітків із нормо типовим розвитком 

за показником регуляції емоційної експресії за параметрами низької здатності 

до емоційної вербалізації (при р≤0,01) та маніпулювання емоційною експресією 

(при р≤0,05). Згідно із критерієм емоційної функціональності такі діти 

демонструють особливості за показниками стійкості емоційного реагування 

(при р≤0,01), що виявляється у високій лабільності емоційних реакцій дитини, 

та емоційної реактивності (при р≤0,01), що пов’язане зі схильністю до 

емоційного відшукування на широкий спектр чинників. По критерію 

темпоральності ця група дітей виявляє особливості за показником схильності 

до афективних та фрустраційних реакцій (при р≤0,01), що конкретизується у 
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високому їх рівні, внаслідок чого спостерігається низька стрестолерантність до
дії емоціогенних чинників негативного характеру. Водночас діти демонструють
особливості за показником емоційних установок за параметром стійкості цих
установок (при р-0,01). За критерієм емоційної організації дана група дітей
відрізняється за показниками сформованості простих соціально-емоційних
комплексів (при р-0,01) та простих когнітивно-емоційних комплексів (при
р.-0,01), що характеризується низькою тривкістю актуалізації цих комплексів.

За результатами апробації технології підтримки емоційного розвитку
дітей із когнітивними порушеннями констатуємо низку статистично
достовірних відмінностей між контрольною та експериментальною групами
дітей з когнітивними порушеннями, що виявляється у порівняно: вищих
показниках дітей, охоплених формувальним експериментом, за: здатністю до
вербалізації власних емоцій (при ре0,05), спроможності розуміння емоцій
інших за мімікою обличчя (при ре0,05), здатності стримувати емоції (при
р-0,05) та спроможності маніпулювати власною емоційною експресією (при
р-0,05), стійкості емоційних установок (при р-е0,05), сформованостіі тривкості
простих (при ре0,05) й складних (при р«е0,01) соціально-емоційних комплексів
та простих (при рш0,05) ії складних (при рш0,05) когнітивно-емоційних
комплексів; нижчих показниках дітей, залучених до формувального
експерименту, за: схильністю до негативних психофізіологічних зрушень (при
р-0,05), емоційною реактивністю (при рш-0,05), схильністю до реакцій
фрустрації (при ре0,05).

Таким чином, емпірично доведено детермінантну роль комунікативних,
інтеракційних, силових, балансувальних, саморегулятивних, орієнтувальних,
гностичних, мнестичних, атенційних, мисленнєвих, іІмажинарних
характеристик особистості в специфіці емоційної сфери дітей із когнітивними
порушеннямита визначенні динаміки її розвитку в межах дитячого віку.
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