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студентка V курсу  

 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ З СИНДРОМ 

ДАУНА 
 
Синдром Дауна – це найпоширеніша з усіх відомих на 

сьогоднішній день форма хромосомної патології. Діти з синдром 
Дауна, – це особливі діти, яким дуже потрібні турбота, увага, любов, 
тепло і затишок. Особливість цих дітей зумовлює одна зайва пара 
хромосом, яка змінює сприймання світу, наповнює його сонцем і 
радісними емоціями і позбавляє злих намірів. Але проблемою є те, 
що діти з таким діагнозом відстають у розвитку порівняно зі своїми 
однолітками. Ця проблема, в першу чергу, лягає на плечі їх батьків, 
адже дитині з синдромом Дауна потрібно приділяти набагато більше 
уваги та часу, ніж звичайній дитині, потрібно більше навчати, більше 
займатися з дитиною, щоб вона не відставала у розвитку від своїх 
однолітків. 

Емоційна сфера дітей з синдромом Дауна також є особливою. 
Недарма таких діток називають «діти сонця» або «діти без гену 
зла». Адже вони живуть інтенсивним емоційним життям. Багатство 
цих емоцій повністю залежить від того, якою мірою дбають про це 
батьки. Почуття дітей із синдромом Дауна формуються на основі 
спостережень. Якщо батьки дитини демонструють та викликають 
велику кількість емоцій, то дитина переймається їх настроєм й 
навчається переживати різні почуття і виражати їх. Навіть якщо 
рівень розвитку емоційної сфери дитини низький то, якщо постійно 
займатися з дитиною, у формі гри вивчати емоції, вона навчиться і 
почне розпізнавати різні прояви емоцій,- а це суттєво полегшить в 
майбутньому процес міжособистісного спілкування. 

Дослідженням проблем людей із синдромом Дауна займалися 
такі науковці: Джон Ленгдон Даун (вперше охарактеризував цей 
синдром як окрему форму психічного розладу), Джером Лежен 
(виявив, що синдром Дауна виникає через наявність додаткової 
хромосоми), Мєдведева Т.П. (розвиток пізнавальної діяльності дітей 
з синдромом Дауна). [1] 

Нами було проведено емпіричне дослідження емоційної сфери 
дітей дошкільного віку, хворих на синдром Дауна. Вибірка становила 
5 дітей (троє хлопчиків та двоє дівчаток), хворих на синдром Дауна, 
віком від 6 до 8 років. 
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Дослідження проводилось в декілька етапів: 1) проведення 
дослідження за методикою «Емоційна ідентифікація» (О. Ізотової) з 
метою виявити особливості ідентифікації емоцій різних 
модальностей, індивідуальні особливості емоційного розвитку та 
можливості дітей в відтворенні основних емоційних станів та їх 
вербалізації. [2] ; 2) проведення дослідження за методикою 
«Кольоровий тест» (М.Люшера) з метою виявити особливості 
емоційного розвитку, наявність тривожності та агресивності; 3) 
використання корекційно-розвивальної програми тренінгу для 
розвитку емоційної сфери дітей з синдромом Дауна; 4) повторне 
проведення дослідження за методикою «Емоційна ідентифікація» 
(О. Ізотової) з метою виявити особливості ідентифікації емоцій 
різних модальностей, індивідуальні особливості емоційного розвитку 
та можливості дітей в відтворенні основних емоційних станів та їх 
вербалізації; 5) повторне проведення дослідження за методикою 
«Кольоровий тест» (М. Люшера) з метою виявити особливості 
емоційного розвитку, наявність тривожності та агресивності. 

Було проаналізовано результати дослідження та порівняно 
результати до та після проведення тренінгу, спрямованого на 
розвиток емоційної сфери у дітей із синдромом Дауна. 
Ми дослідили особливості ідентифікації емоцій різних модальностей 
у дітей дошкільного віку з синдромом Дауна. Було виявлено 
можливості дітей у відтворенні основних емоційних станів і їх 
вербалізації. На початку дослідження четверо дітей отримали 0 
балів за методикою О. Ізотової. Це свідить про низький рівень 
розвитку емоційної сфери. Лише одна дитина отримала 0.5 бала. Це 
свідчить про середній рівень розвитку емоційної сфери. Після 
проведення тренінгу видно значне покращення результатів – всі 
п‘ятеро дітей отримали по 0.5 балів. Це свідчить про середній рівень 
розвитку емоційної сфери. Покращення результатів спостерігається 
у 4 з 5 досліджуваних. Якщо робота з дітьми буде продовжена, то 
вони можуть досягти високого рівня розвитку емоційної сфери. 

За методикою «Кольоровий тест» (М. Люшера) у балах на 
початку та після дослідження, ми можемо сказати, що на початку - 
троє дітей отримали по 0.5 балів. В них спостерігається тривога, 
стрес невисокого ступеня. А двоє дітей отримали по 1 балу. В них 
відсутній особистісний конфлікт і негативні прояви емоційних станів. 
Після проведення тренінгу видно значні покращення результатів у 
чотирьох досліджуваних.  

Таким чином, на емоційну сферу дітей з синдромом Дауна 
можна впливати за допомогою тренінгової роботи. Виявлення 
особливостей такого впливу і апробація тренінгових та інших 
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способів роботи з дітками з синдромом Дауна становить 
перспективи наших подальших досліджень. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ ШКІЛЬНОЇ 
ТРИВОЖНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РІЗНЕМ РІВНЕМ 

НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ 
 

Останнім часом, кількість дітей, у яких спостерігається наявність 
шкільної тривожності істотно збільшилося.  

Оскільки саме навчання є провідною діяльністю у дітей 
молодшого шкільного віку, то перехід дитини до статусу школяра 
зазвичай може супроводжуватися тривожністю.  Це пов‘язано з тим, 
що відбувається зміна звичайного способу життя, нові незвичні 
навантаження, серйозна розумова праця. Дитині потрібно 
призвичаїтися до нового колективу, вимог вчителя до необхідності 
старанно і цілеспрямовано навчатися.   

Отже, саме через те, що в цьому віці спостерігається підвищене 
некритичне сприймання думки і оцінки оточуючих; недостатньо 
розвинена емоційно-вольова сфера; високий рівень наслідування, 
може виникнути почуття тривожності. 

Метою нашого дослідження було перевірити рівень шкільної 
тривожності у дітей із різним рівнем навчальної успішності. 

Для перевірки висунутої гіпотези, нами було обрано такі 
методики дослідження: «Тест шкільної тривожності» (модифікований 
та адаптований Т.Б.Партико та Г.П.Кучерявою) [2] та проективну 
методику «Неіснуюча тварина» (М. З. Друкаревич) [1]. 

 У дослідженні брало участь 28 учнів 4-класу ЗОШ №7 ім. 
В.В.Бражевського. 

За «Тестом шкільної тривожності» були отримані наступні 
результати: з 28 опитаних високого та середнього рівня 
загальношкільної тривожності  виявилося лише лише 14 % (4 
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