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Актуальність теми дослідження. Останнім часом різко зросла кількість
дітей, які стикаються з труднощами в навчанні.
Шкільна неуспішність обумовлена цілою низкою внутрішніх і зовнішніх
чинників, зокрема, недостатньою сформованістю окремих систем психіки.
Формування психіки дитини безпосередньо пов'язане з темпами зростання і
дозрівання головного мозку. Наявність будь-яких відхилень у цьому процесі,
його часткове порушення призводить до різних порушень в психічному
розвитку. Однак порушення, затримки, відхилення в психічному розвитку, хоча
і виникають внаслідок анатомо-фізіологічних дефектів, не є фатальними.
Л.С. Виготський своїми роботами показав продуктивність чіткого поділу
понять первинного анатомо-фізіологічного дефекту і вторинних дефектів
психічного розвитку. Він підкреслював роздільність ліній біологічного
розвитку індивіда і формування його психіки: вищий рівень психічної регуляції
надбудовується над рівнем фізіологічної регуляції, формуючись на його базі,
але не будучи його безпосереднім продовженням.
Різні і механізми формування цих рівнів. Становлення фізіологічної бази
вдає із себе, в основному, розгортання генетичної програми. Психічний
розвиток відбувається в більшій мірі під впливом зовнішніх чинників: системи
навчання і виховання, особливостей спілкування та індивідуальної активності
дитини. Історично сформована система взаємодії з дитиною − навчання,
виховання, організація її життєдіяльності − скоординована з її біологічним
зростанням і дозріванням, в результаті чого створюється враження єдності
процесу розвитку нервової системи і психіки дитини.
Ще більш очевидним доказом цієї єдності виступає той факт, що
органічні і функціональні дефекти нервової системи, особливо головного
мозку, зазвичай тягнуть за собою різноманітні відхилення в психічному
розвитку дитини.
Більшість невстигаючих школярів мають неврологічні симптоми, які
свідчать про неблагополуччя в нервовій системі. До таких симптомів можна
віднести розгальмування, часті головні болі, цереброастенічні прояви,

недорозвиток довільної цілеспрямованої діяльності, порушення пам'яті уваги і
мислення.
Ці прояви не свідчить про наявність відхилень від норми в психічному
розвитку дитини. Вони проявляються внаслідок розбалансування психічних
процесів при збільшенні навантажень на нервову систему.
У педагогів таке явище отримало назву «синдром дошкільно-шкільної
дезадаптації».

Неврологи

називають

цей

комплекс

розладів

терміном

«мінімальні мозкові дисфункції».
В

результаті

зазначених

чинників

(гетерохронності

розвитку

і

мінімальних мозкових дисфункцій) більшість дітей не володіють необхідною
мірою зрілості окремих психічних процесів і відчувають труднощі в оволодінні
звичайними освітніми програмами.
Педагогічні методи корекції гіперактивності спиралися на старе
уявлення про вади виховання як джерела даної проблеми, тоді як її
психопатологічна природа вимагала іншого підходу. Джерела гіперактивності
слід було шукати в порушеннях нервової системи і відповідно до цього
планувати корекційні заходи.
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 тему «Соціальна підтримка дітей молодшого шкільного віку з
мінімальною мозковою дисфункцією», яка в наш час є доволі є актуальною.
Мета магістерської роботи – дослідити соціальну підтримку дітей
молодшого шкільного віку з мінімальною мозковою дисфункцією.
Цією метою зумовлені такі завдання дослідження:

1.

описати теоретичні аспекти соціальної підтримки дітей
молодшого

шкільного

віку

з

мінімальною

мозковою

дисфункцією;
2.

провести експериментальне вивчення особливостей дітей
молодшого

шкільного

віку

з

мінімальною

мозковою

дисфункцією;
3.

розробити методичні рекомендації щодо профілактики ММД у
дітей молодшого шкільного віку з ММД.

Об’єкт дослідження – соціальна підтримка.
Предмет дослідження – соціальна підтримка дітей молодшого
шкільного віку з мінімальною мозковою дисфункцією.
Методи дослідження:

теоретичний аналіз літературних

джерел;

історичний; з’ясувальний; порівняльний; аналіз; синтез; анкетування.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

у

магістерській роботі проведено експериментальне вивчення особливостей дітей
молодшого шкільного віку з мінімальною мозковою дисфункцією та
розроблено методичні рекомендації щодо профілактики ММД у дітей
молодшого шкільного віку з ММД.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що висвітлені в
магістерській роботі теоретичні положення, експериментальний матеріал,
висновки дадуть можливість соціальним педагогам використовувати їх в своїй
діяльності.
Структура дослідження. Магістерська робота складається зі вступу,
трьох розділів основного атеріалу, висновків, списку використаних джерел та
додатків.
ВИСНОВКИ
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.
У І розділі магістерської роботи описано теоретичні аспекти соціальної
підтримки дітей молодшого шкільного віку з мінімальною мозковою
дисфункцією;

До катенгорії дітей із «мінімальною мозковою дисфункцією» відносено
дітей з проблемами в навчанні або поведінці, розладами уваги. Такі діти мають
нормальний рівень інтелекту, проте наявні легкі неврологічні порушення, які не
виявляються при стандартному неврологічному дослідженні.
Синдромом дефіциту уваги та гіперактивності вважають дисфункцію
центральної нервової системи, що виявляється у складності концентрації та
підтримки уваги, порушенні навчання і пам’яті та складності обробки
екзогенної й ендогенної інформації.
До

зовнішніх

проявів

гіперактивності

відносять

неуважність,

відволікання, імпульсивність, підвищену рухову активність.
Виокремленосім

ознак

гіперактивності

в

дітей

дошкільного

та

молодшого шкільного віку віку: постійна рухова активність; порушення уваги;
емоційна лабільність; ездатність виконувати завдання до кінця; запальність;
нетерпимість до стресу; імпульсивність.
У виникненні СДУГ істотне значення мають такі причини: генетичні
механізми, органічне пошкодження головного мозку, соціально-психологічні
чинники. Усі ці причини, здебільшого, проявляються у взаємодії між собою.
Важлива роль у формуванні синдрому гіперактивності належить раннім
пошкодженням центральної нервової системи в період вагітності та пологів і
соціально-психологічним факторам (послідовність і систематичність виховних
впливів, а також мікросоціальне середовище дитини, тобто її сім’я).
Індивідуальний підхід до гіперактивної дитини ґрунтується на розумінні
того, що: особливості гіперактивної дитини мають невротичну основу; прояви
гіперактивних станів залежать від стану соматичного здоров'я, розумових та
фізичних навантажень; у міру росту (розвитку) дитини відбуваються
компенсаторні та поновлювальні процеси в нервовій системі; пік прояву
гіперактивного синдрому припадає на час навчання у початковій школі.
У ІІ розділі магістерської роботи проведене експериментальне вивчення
особливостей дітей молодшого шкільного віку з мінімальною мозковою
дисфункцією.

Аналіз результатів експериментального дослідження дають можливість
говорити про те, що наша гіпотеза знаходить підтвердження. Так, порівняльний
аналіз рівня розвитку компонентів психологічної готовності до навчання дітей
експериментальної групи до і після формуючого експерименту показав, що
корекційно-розвиваюча робота позитивно вплинула на рівень готовності дітей
молодшого шкільного віку з мінімальною мозковою дисфункцією до навчання
в школі. .
Серед завдань корекційної програми із формування готовності до
навчання в школі виокремлено: формування компонентів готовності до школи
(особистісної, емоційно-вольової, інтелектуальної). Ці завдання вирішуються в
процесі

різноманітної

діяльності

дітей:

ігрової,

трудової,

навчальної,

художньої, що дає можливість здійснювати їхній всебічний розвиток і
виховання, підготовку до навчання в школі.
У ІІІ розділі магістерської роботи розроблені методичні рекомендації
щодо профілактики ММД у дітей молодшого шкільного віку з ММД.
Корекційна програма передбачає розвиток у дітей в процесі різних видів
діяльності уваги, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, мовлення, а також
способів розумової діяльності.
В

естетичному

вихованні

велике

значення

надається

розвитку

самостійної художньої діяльності; формуванню прагнення проявити себе в
різноманітній діяльності: в малюванні, ліпленні, танцях, іграх і т.д.
Особливою формою суспільного життя дітей молодшого шкільного віку
із ММд є гра, адже ігрова діяльність сприяє фізичному і психічному розвитку
кожної дитини, вихованню морально-вольових якостей, творчих здібностей.
У подальшій своїй роботі ми плануємо поглибити і розширити
корекційно-розвиваючі

заходи,

що

стимулюють

розвитку

компонентів

готовності дітей молодшого шкільного віку із ММД до навчання в школі.
Отже, основним досягненням у житті дитини молодшого шкільного віку
із ММД є її готовність до навчання в школі. Функціональна готовність до
шкільного навчання – різнобічна характеристика дитини, адже в цей період

закладаються основи міцного здоров’я, характеру, здібностей, особливості
самосвідомості тощо.
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