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Анотація: У статті розглянуто особливості гіперактивності дітей
молодшого шкільного віку в освітньому інклюзивному просторі. Представлені
діагностичні

критерії

синдрому

дефіциту

уваги

і

гіперактивності.

Проаналізовано труднощі, що виникають у навчанні таких школярів та
особливості роботи педагогів. Визначено основні принципи навчання з
урахуванням особливостей розвитку і поведінки дітей з синдромом дефіциту
уваги і гіперактивністю.
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Проблема гіперактивності обговорюється на протязі довго часу. До
дискусій на цю тему приєднуються педагоги, соціальні служби, психологи,
через те, що проблема гіперактивності, як і всі наші психологічні труднощі в
дорослому житті – родом з дитинства.
На думку лікарів, гіперактивність є наслідком дуже незначного ураження
мозку, яке не визначається діагностичними тестами. Під час проведення
дослідів науковцями було встановлено, що корекція гіперактивності у дитячому
віці найбільш ефективна, через те, що дитина якнайкраще піддається
психологічному та педагогічному вихованню. Для підготовки корекційних
програм вважають за необхідне враховувати особливості учня, стан сімейних
взаємин (взаємини з близькими) та причини гіперактивного розладу молодшого
школяра.

Гіперактивність – стан, при якому активність і збудливість людини
(дитини) перевищує показник норми. У випадку, коли подібна поведінка є
проблемою для соціуму, гіперактивність трактується як психічний розлад або,
прийнято також вживати такі терміни, як, «стан з дефіцитом уваги» і
«гіперактивний розлад». Гіперактивність частіше зустрічається у школярів
молодших та середніх класів, оскільки викликається емоційним збудженням.
Ключову роль при «стані з дефіцитом уваги», за І. Бондарчук, є саме дефіцит
уваги близьких та найближчого кола людей (батьки, вчителі, друзі) або
викликаною реакцією на психічну травму (сварки батьків, погане ставлення до
дитини, конфлікти дитини) [1, с.1].
Проявами синдрому стану з дефіцитом уваги є порушення здатності
молодшого школяра здійснювати контроль та врегулювання своєї поведінки,
що характеризується гіперактивністю, імпульсивністю, неуважністю, діє не
замислюючись

про

наслідки,

покарання

вважає

як

не

заслужену

несправедливість, у таких школярів погана координація та м’язовий контроль.
Учень з гіперактивним розладом, не може зосередитися на якомусь одному
завданні, не здатний виконати поставленої задачі. Спостерігається дуже швидка
стомлюваність, мозок витримує навантаження до 15 хвилин, після цього
втомлюється. Стомлюваність мозку може супроводжуватися роздратуванням,
плаксивістю, істериками.
Ця проблема не вирішується миттєво та однією людиною, а потребує
уваги батьків та спеціалістів. Найголовніше в роботі з такими учнями постійна
нагорода позитивної та бажаної поведінки, мотивування, заохочення до дій.
Дитині молодшого шкільного віку з не сформованим самоконтролем
потрібні додаткові важелі – регулятори. Представниками таких важелів є
винагорода та «штраф». Винагорода та покарання повинні діяти одразу, як
тільки дитина цього заслуговує, бо гіперактивна особистість не здатна
керуватися перспективами.
Яка при цьому може бути винагорода та покарання ? Коли у вчителя
встановлений дружній емоційний зв’язок з учнем, то буде достатньо простої

усмішки або слова «молодець». У турботливого та справжнього професіонала
знайдуться завжди свої засоби. Важливо, щоб завдання яке ставиться педагогом
або батьками учня було обов’язково під силу школяру [2, с. 45].
Отже, згадувані вище положення, спрямовані на головне – залучити
дитину з гіперактивним розладом у освітній процес, дати їй змогу почувати
себе

потрібною

(класному

колективу,

вихователям,

близьким),

що

підвищуватиме її самооцінку, покращуватиме емоційний стан. За цієї умови
учень краще просуватиметься у засвоєнні знань і відтак не змарнує навчання і
соціальної адаптації у майбутньому.
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