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Вступ 

 

Актуальність дослідження. Суттєві соціальні зміни у нашому 

суспільстві відображуються на розвитку дитини в сучасній сім’ї. Значна 

кількість порушень та затримок розвитку людини в дитячому віці робить 

необхідним вивчення, систематизацію та узагальнення світового досвіду 

психолого-педагогічної допомоги. Особливу увагу привертає до себе при 

цьому явище гіперактивності, яке характерне для дитини у дошкільному віці, 

у шкільному віці воно стає суттєвою проблемою соціально-психологічного 

розвитку дитини, її соціалізації, засвоєння шкільної програми і т.д.  

За різними даними, кількість дітей з гіперактивною (гіпердинамічною) 

поведінкою, яка, як правило, супроводжується проблемами зі стійкістю уваги 

та здібністю до її концентрації, становить у загальній популяції від 1,5 до 20 

відсотків [31]. Деякі автори відмічають також довгостроковий вплив дитячої 

гіперактивності на соціальну адаптацію та життя дорослої людини.  

Вивчення причин та механізмів таких змін має значення у створенні 

ефективних засобів психолого-педагогічного супроводу, соціально-

педагогічної підтримки. Все означене вище робить актуальним створення, 

апробацію, розвиток та дослідження ефективності  програм діагностики, 

корекції та підтримки дітей з гіперактивним розладом.  

Гіперактивність є основною причиною порушення поведінки і 

труднощів в навчанні дітей як шкільного, так і дошкільного віку. В 

майбутньому, гіперактивність, за відсутності професійної підтримки, 

призводить до проблем у взаєминах з оточуючими і негативним чином 

позначається на навчально-виховному процесі. Такі діти відчувають 

труднощі засвоєння навчального матеріалу при нормальному рівні інтелекту, 

мають занижену самооцінку, слабку успішність і невпевненість в собі. До 

цього може додатися агресивність, порушення поведінки і взаємин з 

оточуючими, а нерідко і патологічна тяга до алкоголю і наркотиків. Крім 



того, дослідники вважають, що гіперактивність може перейти з дитячого в 

дорослий вік або спостерігатися в залишковому стані. При цьому, зазвичай, 

гіперактивність зменшується, а дефіцит уваги та імпульсивність 

зберігаються, що служить сприятливим грунтом для неврозів і соціальної 

дезадаптації. 

Дослідженням проблеми гіперактивності займались цілий ряд 

вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких Р. Барклі, У. Брек, 

І. П. Брязгунов, М. М. Заваденко, Н. М. Іовчук, А. Д. Комелева, О. К. Лютова, 

С. Мануцца, Г. Б. Моніна, Д. Оффорд, І. Прекоп, Дж. Рапопорт, К. Рідл, 

О. І. Романчук, А. Л. Сиротюк та ін. 

Ці науковці досліджували, в основному, медичні та психологічні 

моменти, соціально-педагогічна специфіка підтримки гіперактивних дітей 

залишається малодослідженою. Саме тому темою нашого дослідження було 

обрано «Соціально-педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у 

ЗНЗ». 

Мета дослідження – дослідити процес та зміст соціально-педагогічної 

підтримки дітей з гіперактивним розладом у ЗНЗ.  

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати дітей з гіперактивним розладом як об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 

2. Виявити сутність та специфіку соціально-педагогічної роботи з дітьми 

з гіперактивним розладом у ЗНЗ. 

3. Дослідити соціально-педагогічні особливості дітей з гіперактивним 

розладом. 

4. Розробити програму соціально-педагогічної підтримки учнів з 

гіперактивним розладом у ЗНЗ. 

Об’єкт дослідження – гіперактивні розлади дітей як психолого-

педагогічний феномен. 

Предмет дослідження – процес соціально-педагогічної підтримки 

дітей з гіперактивним розладом у ЗНЗ.  



Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження було використано теоретичні (аналіз наукових джерел, 

узагальнення, систематизування, конкретизація) та емпіричні (тестування, 

опитування, анкетування, методи кількісної та якісної обробки отриманих 

результатів) методи наукового пізнання. 

 Експериментальна база дослідження: ЗНЗ № 30 м.Житомира. 

Теоретичне значення дослідження: узагальнено і систематизовано 

наукові дослідження в галузі психолого-педагогічної підтримки учнів з 

гіперактивним розладом; виявлено соціально-педагогічні характеристики 

гіперактивного розладу. 

Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано 

програму соціально-педагогічної підтримки учнів з гіперактивним розладом 

в умовах ЗНЗ,яка може використовуватися у роботі соціально – 

психологічної служби молодшої школи. 

Апробація роботи. Результати дослідження опубліковані у збірнику 

наукових праць Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових 

робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. - Житомир : Вид-во 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. - 92-93  

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (90 найменувань,з них 9 англійською мовою). Робота 

викладена на 98 сторінках друкованого тексту та  8 сторінках додатків. 



Загальні висновки 

 

1. Охарактеризувавши дітей з гіперактивним розладом як об’єкт 

соціально-педагогічної діяльності, ми прийшли до таких висновків. 

Гіперактивність як явище та проблему слід розглядати як в медичному, так і 

в соціально-педагогічному аспектах, оскільки вона є фактором і фізичного, і 

психічного, і морального, і соціального здоров’я дитини. Гіперактивність є 

медико-соціальною проблемою, оскільки її причини та наслідки мають і 

медичну, і соціальну, і психологічну, і педагогічну сутність. Досліджувати 

явище гіперактивності дітей почали відносно нещодавно, однак досліджень 

достатньо багато, і практично всі вони пов’язують гіперактивність з 

дефіцитом уваги, тому з медичної точки зору гіперактивність розглядають як 

синдром гіперактивності з дефіцитом уваги. Також науковці з різних сфер 

підкреслюють, що якщо своєчасно не знівелювати причини виникнення 

гіперактивності та не подолати її прояви фаховою допомогою, то вона може 

мати наслідки в дорослому житті, тобто стати фактором асоціальної 

поведінки особистості та її подальшої десоціалізації. 

Однозначного визначення причин гіперактивності дітей не існує, хоча і 

виділено не мало факторів, які впливають на її появу. Можна виділити три 

групи причин: біологічні, генетичні, психосоціальні. До першої належить 

припущення, що до гіперактивності призводить порушення в роботі 

головного мозку, пов’язане з його органічним ураженням в період 

внутрішньоутробного розвитку, пологів, перших місяців життя. Генетичні 

чинники припускають «успадкування» синдрому від старшого покоління. В 

основі третьої групи причин закладені фактори, пов’язані з порушенням 

психоемоційного стану, і деякими особливостями соціальної сфери. Однак, 

для виявлення всіх цих причин необхідно проводити значну діагностичну 

роботу. 

Постановка діагнозу СГУД повинна ґрунтуватися на комплексних 

симптомах, прояві  розладу в різних умовах, у різних областях дій і 



соціальних ситуаціях; характеризуватися сталістю й довжиною в часі, з 

показаннями не тільки лікарів, а також психологів і педагогів. Окремі й 

тимчасові характеристики в поведінці дітей, які відзначаються батьками, 

навіть якщо вони й мають деяку подібність зі СГУД, не можуть вважатися 

підставою для постановки даного діагнозу. Такі симптоми можуть бути 

реакцією дитини на яку-небудь стресову ситуацію, наприклад, розлучення 

батьків. 

2. Виявивши сутність та специфіку соціально-педагогічної роботи з 

дітьми з гіперактивним розладом у ЗНЗ, ми прийшли до наступних 

висновків. Допомога дітям із синдромом гіперактивності завжди повинна 

носити комплексний характер і поєднувати різні підходи, у тому числі 

роботу з батьками й методи модифікації поведінки, роботу зі шкільними 

педагогами, методи психолого-педагогічної корекції, психотерапії, а також 

медикаментозне лікування при значній вираженості синдрому. Лише за 

допомогою комплексного, цілеспрямованого впливу, сім’ї, школи, лікарів 

можливо подолати негативні наслідки гіперактивності дитини,  а 

координувати ці процеси, відповідно до своїх функціональних повноважень 

може соціальний педагог ЗНЗ, саме тому гіперактивність слід розглядати 

також як соціально-педагогічну проблему. 

Гіперактивні діти не можуть адекватно пристосуватися до реалій 

оточуючого життя і тому сприймаються своїм найближчим оточенням як 

об’єкт постійної турботи і джерело занепокоєння. І самі діти з підвищеною 

активністю, і їх оточення страждають від властивої їм метушливості; 

причиною неприємностей стає поведінка, що відхиляється від соціально 

прийнятих норм. У оточуючих складається враження, що ці діти не 

виховуються батьками, що вони живуть в атмосфері вседозволеності. Хоча 

це найчастіше не так.  

Гіперактивність у дітей є складною соціально-педагогічною 

проблемою, яка через свої біосоціальні причини порушує засвоєння дитиною 

основних соціальних навичок, необхідних для нормальної соціальної ситуації 



розвитку конкретної вікової категорії (проблеми з ігровою діяльністю у 

дошкільному віці, порушення учіння в молодшому шкільному віці, проблеми 

сприйняття однолітками – у підлітковому), які в подальшому можуть 

порушити процес повноцінної соціалізації особистості дитини. Саме тому, 

діти з гіперактивним розладом потребують комплексної допомоги по 

подоланню соціально-психологічних причин та проявів СГУД, за допомогою 

сім’ї, школи та різних медичних фахівців, координувати яких повинен 

соціальний педагог, який може зробити цю співпрацю координованою і 

цілеспрямованою. 

Одна з найбільш критичних сфер, де дитині зі СГУД потрібна 

підтримка – це школа. Саме в шкільному просторі необхідні гарна увага, 

пам’ять, саморегуляція, які  недостатньо розвинені у дитини зі СГУД. Тому 

більшість таких дітей зазнають труднощів у процесі навчання; крім того, 

внаслідок шкільних проблем можуть підсилитися й проблеми поведінкового 

характеру. Усе це не може не відбиватися на психоемоційному стані дитини, 

тим самим усе більш підсилюючи негативні наслідки СГУД для соціалізації 

цих дітей. Саме тому необхідно приділяти особливу увагу правильному 

підходу до соціально-педагогічної підтримки таких дітей.  

Соціально-педагогічна робота з гіперактивною дитиною в умовах 

шкільного простору є складовою загальної комплексної роботи з подолання 

проблеми синдрому гіперактивності. Робота соціального педагога ЗНЗ 

полягає, в першу чергу, у корекції гіперактивного розладу, інформуванні 

вчителів та батьків про особливості роботи і виховання гіперактивних дітей, 

а також у координації єдиного цілеспрямованого впливу сім’ї, школи та 

медичних фахівців на подолання причин, проявів та наслідків синдрому 

гіперактивності дитини, та її повноцінну соціалізацію. 

3. Дослідивши соціально-педагогічні особливості дітей з гіперактивним 

розладом, ми прийшли до таких висновків. Дослідження соціально-

педагогічних характеристик дітей з гіперактивним розладом у ЗНЗ 

проводилось з 20 учнями 3го класу ЗНЗ № 30 м.Житомира. Загальна кількість 



учнів цього класу складає 25 осіб, тому вибіркову сукупність дослідження 

методом основного масиву можна вважати репрезентативною. На основі 

аналізу наукових джерел та методології діагностичного інструментарію, 

нами було виділено наступні показники проявів соціально-педагогічних 

характеристик дітей з гіперактивним розладом: рівень сприйняття соціальних 

норм та вимог до поведінки дитиною; показники успішності навчання як 

провідної діяльності та фактору соціальної ситуації розвитку молодшого 

школяра; показники соціальної активності дитини (рівень соціально-

комунікативної взаємодії учнів, соціальна позиція та рівень сформованості 

класного колективу, навчально-пізнавальна діяльність дитини); 

співвідношення особистісних показників (самооцінки, рівня домагань і т.п.) 

та оцінки колективом індивіда. Узагальнюючи результати нашого 

дослідження, можна прийти до висновку, що для переважної більшості 

досліджуваних молодших школярів є характерним високий рівень 

імпульсивності, який в свою чергу, є показником значного рівня 

гіперактивності цих учнів. Це дозволяє говорити, про недостатній 

самоконтролю, домінування невизначеності та спонтанності подальших дій, 

відсутності стійких інтересів, неадекватну оцінку наслідків власних вчинків 

та низький вплив мотиваційного чиннику соціального контролю. 

Майже для половини досліджуваної групи школярів є характерною 

неадекватна активність (соціальна занедбаність), кожен третій учень, навпаки 

є адекватно активним та проявляє соціальну суб’єктивність, а кожен п’ятий 

школяр – характеризується адаптивною активністю, тобто соціальною 

готовністю до певних дій або бездіяльності. Порівняння результатів з 

попередньою методикою дозволяє говорити. що висока імпульсивність 

молодших школярів, як прояв їх гіперактивності, є прямим чинником їх 

навчально-пізнавальної діяльності, а високі загальні показники 

«компенсуються» значними проявами особистісної та комунікативної 

активності. А, виходячи з тези про навчання як провідну діяльність 

молодшого шкільного віку, можна зазначити, що високі показники проявів 



гіперактивності дитини негативно впливають на процес подальшого 

становлення особистості дитини, тобто на її соціалізацію. 

Ключовою проблемою в досліджуваній групі школярів є недостатність 

задоволення потреби у спілкуванні та емоційній взаємодії. Порівнюючи з 

результатами попередніх методик, це дозволяє говорити про 

взаємопов’язаність процесів соціальної занедбаності дітей, на основі якої 

виникає рівень прояву її імпульсивності та відповідні психологічні 

ускладнення, які створюють перешкоди у повноцінній соціалізації 

конкретних школярів. 

Отже, можна узагальнити, що високі показники проявів 

гіперактивності молодших школярів є наслідком недостатнього приділення 

уваги вихованню в сім’ї, що підтверджують високі показники соціальної 

занедбаності багатьох учнів, та відповідні проблеми з самооцінкою та 

психологічними показниками особистості дитини. Всю складність ситуації 

характеризують також виявлені негативні показники проявів соціально-

педагогічних характеристик дітей з гіперактивним розладом,  а саме, 

характерні для більшості досліджуваних низький рівень сприйняття 

соціальних норм та вимог до поведінки дитиною, посередні показники 

успішності навчання як провідної діяльності та фактору соціальної ситуації 

розвитку молодшого школяра, деструктивний та нестабільний характер 

соціально-комунікативної взаємодії гіперактивних учнів, який відображає 

також ізольованість соціальної позиції  гіперактивних дітей у  класному 

колективі та відповідну негативну оцінку колективом їхньої особистості та 

діяльності.  

4. Розробивши програму соціально-педагогічної підтримки учнів з 

гіперактивним розладом у ЗНЗ, можна узагальнити наступне. Орієнтуючись 

на виділені в процесі дослідження ключові проблеми в даній сфері, нами 

було розроблено  програму соціально-педагогічної підтримки учнів з 

гіперактивним розладом. Надання соціально-педагогічної підтримки дітям з 

гіперактивним розладом завжди повинне носити комплексний характер і 



поєднувати різні підходи та спільний корекційний вплив різних інституцій. 

Мета програми: соціально-педагогічна підтримка процесу подолання 

найбільш критичних проявів та наслідків гіперактивного розладу у дітей 

шляхом координації корекційного впливу сім’ї, школи та медичного впливу.  

Розроблена нами програма передбачає першочерговість корекційного впливу 

та розрахована на дітей молодшого шкільного віку із синдромом 

гіперактивності. Надання соціально-педагогічної підтримки дітям з 

гіперактивним розладом завжди повинне носити комплексний характер і 

поєднувати різні підходи та спільний корекційний вплив різних інституцій. 

Розроблена нами програма передбачає першочерговість корекційного впливу 

та розрахована на дітей молодшого шкільного віку із синдромом 

гіперактивності. Можна виділити три ключових напрямки реалізації 

програми: проведення ряду корекційних занять з дітьми; робота соціального 

педагога з батьками та, відповідно, батьків з дитиною; лікарська допомога (за 

необхідності). 
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