


 

 емоційна сфера дітей з 

когнітивними порушеннями. 

 

психологічні 

особливості емоційної сфери дітей з 

когнітивними порушеннями.  

 

 Мета дослідження полягає у розробленні 

теоретично обґрунтованої та експериментально 

апробованої технології розвитку емоційної сфери 

дітей з когнітивними порушеннями. 



1. На основі теоретичного аналізу проблеми визначити концептуальні підходи до 

трактування природи емоційного розвитку в дитячому віці та уточнити зміст 

таких категорій як «емоційна сфера», «емоційний розвиток», «детермінанти 

емоційного розвитку», «діти з когнітивними порушеннями». 

2. Теоретично обґрунтувати модель емоційної сфери особистості дитини. 

3. Розробити класифікацію дітей з когнітивними порушеннями. 

4. Розробити періодизацію емоційного розвитку в дитячому віці. 

5. З’ясувати особливості емоційного розвитку дітей з когнітивними 

порушеннями. 

6. Розробити і апробувати технологію підтримки емоційного розвитку дітей із 

когнітивними порушеннями. 

7. Встановити детермінанти емоційного розвитку дітей із когнітивними 

порушеннями. 
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ТЕМПОРАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Емоційна реакція Емоційний стан 

СТРУКТУРНИЙ РІВЕНЬ 

Психофізіологічна 

компонента 

Психічна  

компонента 

Експресивна  

компонента 

Емоційна установка 

ФІНКЦІЙНИЙ РІВЕНЬ  

Глибина  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 

Вітальні емоції Емоційні комплекси 

Соціально-емоційні  

комплекси  

Когнітивно-емоційні  

комплекси  

Модальність  Стійкість  

Прості Складні  Прості Складні  

Реактивність   

Системна модель емоційної сфери особистості  
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*Емоційний розвиток – це розгорнутий в часі 

динамічний процес, що виявляється в незворотних, 

спрямованих та закономірних кількісних і якісних 

структурно-функціональних зміні ставлення 

(оцінювання) особистості до дійсності. 
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Діагностичний блок Діагностичні показники Максимальна 

кількість 

балів 

І. Атенційний  

І.І Стійкість зосередження 

12 І.ІІ Переключення  

І.ІІІ Розподіл уваги  

ІІ. Мнестичний  

ІІ.І Короткочасне запам’ятовування 

8 
ІІ.ІІ Довготривале запам’ятовування  

ІІІ. Гностичний  

ІІІ.І Слухове сприймання  

12 
ІІІ.ІІ Зорове сприймання 

ІІІ.ІІІ Тактильне сприймання 

ІV. Мисленнєвий  

ІV.І Темп мислення 

16 

ІV.ІІ Форма мислення (логічність) 

ІV.ІІІ Зміст мислення (якість 

продукту) 

ІV.ІV Керованість мислення  

Структура діагностичного комплексу 

 



9 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Стійкість зосередження

Переключення

Розподіл уваги

Короткочасна пам'ять 

Довготривала пам'ять 

Слухове сприймання

Зорове сприймання

Тактильне сприймання

Темп

Форма

Зміст

Керованість

Гр2у

Гр1н

Когнітивні особливості дітей з порушеннями атенційної групи 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Стійкість зосередження

Переключення

Розподіл уваги

Короткочасна пам'ять 

Довготривала пам'ять 

Слухове сприймання

Зорове сприймання

Тактильне сприймання

Темп

Форма

Зміст

Керованість

Гр2п

Гр1н

Когнітивні особливості дітей з порушеннями мнестичної групи 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Стійкість зосередження

Переключення

Розподіл уваги

Короткочасна пам'ять 

Довготривала пам'ять 

Слухове сприймання

Зорове сприймання

Тактильне сприймання

Темп

Форма

Зміст

Керованість

Гр2г

Гр1н

Когнітивні особливості дітей з порушеннями гностичної групи 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Стійкість зосередження

Переключення

Розподіл уваги

Короткочасна пам'ять 

Довготривала пам'ять 

Слухове сприймання

Зорове сприймання

Тактильне сприймання

Темп

Форма

Зміст

Керованість

Гр2м

Гр1н

Когнітивні особливості дітей з порушеннями мисленнєвої групи 



Технологія підтримки емоційного розвитку  
дітей з когнітивними порушеннями 

- гностична           - мисленнєва 

- атенційна            - мнестична 

КОНЦЕПТУАЛЬНА  СКЛАДОВА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА  СКЛАДОВА 

Мета – підтримка емоційного розвитку дитини з когнітивними порушеннями  

Принципи психологічного впливу 
- принцип системності 
- принцип детермінізму 
- принцип індивідуальності 

- принцип прицільності впливу на когнітивне порушення 

- принцип розвитку психіки в діяльності 

Інтелектуальний комплекс: гностична, мнестична, атенційна, імажинарна, мисленнєва детермінанти 

Психосоціальний комплекс: комунікативна та інтеракційна детермінанти 

Нейропсихологічний комплекс: силова та балансувальна детермінанти  

Регулятивний комплекс:  саморегуляційна та орієнтувальна детермінанти 

 

Критерій оцінки: 
відповідність змісту та динаміки показників емоційного розвитку  
дітей з нормотиповим розвитком та когнітивними порушеннями 

Форми психологічного впливу: 

безпосереднє:                               опосередковане:  

- групова                                      - з родиною 

- індивідуальна                             - педагогами 

Засоби психологічного впливу: 

- коригувальні засоби для коригування ядерного когнітивного 

порушення; 

- розвивальні для оптимізації функціонування та формування 

психологічних детермінант емоційного розвитку 

визначення типу когнітивного 

порушення 

Коригувальний модуль 
коригування когнітивного порушення 

Розвивальний модуль 
формування детермінант 

ЗМІСТОВА   СКЛАДОВА 

Оціночний модуль 

визначення групи когнітивного 

порушення 

- затримка 

- нестійкість 

оцінка стану сформованості 

емоційної сфери 

- комплексна затримка ем. розвитку 

- парціальна затримка ем. розвитку  

Моніторинговий модуль 

РЕЗУЛЬТАТИВНА   СКЛАДОВА 


