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Представлена наукова робота присвячена дослідженню психологічних

особливостей емоційної розвиткусфери дітей з когнітивними порушеннями. І оловна

увага приділяється дослідженню процесів формування емоційної сфери у дітей з

когнітивними порушеннями.
Особистий творчий внесок Лисенкової Ірини Петрівни полягає у плануванні

та проведенні експериментів по дослідженню психологічних особливостей

емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями, в обробці отриманих

експериментальних даних, проведено класифікацію емоційної сфери дітей з

когнітивними порушеннями у рамках теоретичних підходів як приведених У

літературі так і особисто розроблених, участь у обговоренні результатів та

написанні наукових праць. Частка роботи Лисенкової І.П. у даній науковій роботі

складає 100 о.
При виконанні даної наукової роботи Лисенковою І.П. було з'ясовано, що

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. 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) 1



четверта (10-12 років). В цьому дослідженні зосереджено увагу на вивченні

психологічних детермінант емоційного розвитку, 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.

За результатами наукової роботи «Психологія емоційної сфери дітей з

когнітивними порушеннями» опубліковано у 54 публікаціях, 3 яких

І одноосібна монографія, З розділи у монографіях, 23 них видані за кордоном,

50 статей у міжнародних та вітчизняних журналах. Згідно з базою даних 5соризв

загальний індекс цитування публікацій автора, що представленіу роботі, складає 10,

й-індекс - 2, згідно бази даних Сооріє 5сПпоіЇаг загальна кількість посилань -
складає 52, й-індекс (за роботою) - 4. За даною тематикою захищено 1 докторську

дисертацію.
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