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ВІКУ 
 

Наш час знаменуються прискоренням ритму, специфічними змінами нашого суспільства, що накладають певний 

відбиток на всі сторони життя в тому числі і на розвиток дітей. Все частіше зустрічаються «непосидючи» чи 

«невиховані», діти – «дзиґа» -  як їх колись називали. На ділі – це діти з певним психологічним розладом - синдромом 

дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ). В останні роки це захворювання викликало велику зацікавленість у всьому 

світі. Адже порушення функцій уваги та гіперактивна поведінка дітей викликають занепокоєння не тільки з боку 

вчителів, батьків, а й оточуючих. Явище СДУГ у ранньому дитячому віці, у дошкільному віці, і також у шкільному 

віці стає суттєвою проблемою психічного розвитку дитини, що заважає її соціалізації, засвоєнню шкільної 

програми. За різними даними, кількість дітей з гіперактивною поведінкою, яка як правило, супроводжується 

проблемами зі стійкістю та концентрацією уваги, становить у загальній популяції від 1,5 до 20 відсотків. В 

статті спробувала розкрити питання синдрому дефіциту уваги та гіперактивної поведінки, фактори її ризику та 

розробити рекомендації щодо ранніх проявів цієї проблеми. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Сьогодні є актуальним вивчення синдрому 

дефіциту уваги та гіперактивності. Проблема 

СДУГ є однією з сучасних характеристик стану 

здоров’я дитячого організму, її актуальність 

заключається не лише в поширеності. Нажаль 

більшість вважає його безвинним «синдромом 

непосидючості», «сучаснім діагнозом СДУГ» або 

«сучасною хворобою цивілізації». Насправді все 

значно складніше. Такі поведінкові порушення 

дітей необхідно сприймати серйозно, бо можуть 

бути негативні наслідки, як для захворівшого так 

і для оточуючих. Своєчасне виявлення і 

призначення правильного лікування дає більший 

шанс на можливість розвитку відносно віку. Це 

найважливіша психологічна проблема сучасного 

світу. Її актуальність зумовлена потребою 

шкільних психологів у психокорекційній, 

профілактичній та просвітницькій роботі з 

гіперактивними дітьми, їх батьками та вчителями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історія виникнення данної проблеми йде на 

початок двадцятого століття. Ще в 1902 році 

один англійський журнал опублікував статтю 

педіатра Джорджа Стілла, в якій він 

повідомляв про дітей з досить низькою 

концентрацією уваги. До того ж вони не могли 

довго сидіти на одному місці, постійно 

знаходились в русі. Причину цього явища він 

не міг зрозуміти, але припускав, що велику 

роль відіграє вроджена схильність. [2, с.14]. З 

того часу все частіше в медичних журналах 

почали з’являтися подібні публікації. А в 

середині 60-х років двадцятого століття ця 

проблема стає актуальною серед лікарів та 

педагогів. В 70-х роках минулого століття 

було відмічено, що батьки дітей нерідко мали 

схожі проблеми в дитинстві.На даний момент 

у розвинених країнах гіперактивна поведінка 

реєструється в 24%–40% школярів, проте в 

Україні досі відсутні епідеміологічні дані 

щодо поширеності цього феномену серед дітей, 

проте більш активно проводяться дослідження 

та докладаються зусилля до визначення 

шляхів корекції гіперактивної поведінки в 

галузі медицини. В той же час психолого-

педагогічний аспект проблеми досліджено 

недостатньо.  Першими зтикаються з 

порушеннями поведінки батьки, та вони не 

завжди в змозі оцінити реальність проблеми. 

Адже для кожних батьків їхня дитина 

унікальна. Наступними хто в змозі розгледіти 

перші дзвіночки проблеми це вихователі 

дошкільних закладів, вчителі початкових 

класів, психологи. Отже на плечі вихователів, 

вчителів початкових класів і психологів 

покладається важлива першочергова роль у 

ранньому виявленні та подальшій корекції 

поведінки дітей із гіперактивною поведінкою. 

Мета статті – розкрити теоретичні 

положення вивчення синдрому дефіциту уваги 

і гіперактивної поведінки у дітей молодшого 
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шкільного віку, та визначити відповідні засоби 

корекції гіперактивних порушень у дітей. 

Виклад основного матеріалу статті. Якщо 

дитина поводиться і вдома і в гостях однаково, то 

це може бути приводом вважати її 

незакомплексованою і товариською. Але це також 

може бути дзвіночком, оскільки відсутність 

природного для дитини адаптаційного періоду до 

незнайомого середовища найчастіше є першим 

сигналом гіперактивності.  

Гіперактивна дитина, незалежно від ситуації, 

у будь-яких умовах – вдома, у гостях, у кабінеті 

лікаря, на вулиці – буде поводитися однаково: 

бігати, безцільно рухатися, не затримуючись 

надовго на будь-якому, найцікавішому предметі. 

І на неї не подіють ані нескінченні прохання, ані 

погрози, ані «підкуп». Вона просто не зможе 

зупинитися. У неї не працює механізм 

самоконтролю, на відміну від її однолітків, 

навіть самих розпещених і жвавих. Звичайних 

дітей можна вмовити, покарати зрештою. 

Гіперактивних – марно[6, с.5].  

Особливо помітними діти з гіперактивністю 

стають в шкільний період. Проблеми, з якими 

зіштовхувалась родина, до цього проходили не 

так помітно. Притаманна дітям з СДУГ 

недостатня концентрація уваги, непосидючість, 

часто створюють таким дітям репутацію 

порушників дисципліни. До того ж постійні 

скарги від вчителя, однокласників, 

незадоволених батьків через деякий час 

змушують родину замислитися і спробувати 

знайти вихід з ситуації що склалася. 

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю 

виявляється у підвищеній руховій активності, 

збудливості, труднощах концентрації та 

утриманні уваги, імпульсивності поведінки, 

проблемах у взаємостосунках з оточенням. 

Гіперактивність – це яскраво виражена 

перевага збудження над гальмуванням. 

Це нейропсихіатричний розлад, причиною 

якого є особливості будови та функціонування 

головного мозку або органічне ураження 

центральної нервової системи, У більшості 

випадків СДУГ є розладом генетичної 

природи і пов'язаний зокрема з генами, що 

відповідають за регулювання обміну та 

активності двох нейротрансміттерів - 

дофаміну та норадреналіну. Поширені міфи: 

погане виховання, алергічна дієта і т.п. Саме 

тому СДУГ є розладом розвитку і його прояви 

присутні з раннього дитинства, вони 

«вбудовані» в темперамент дитини, а не є 

чимось тимчасово набутим. У цьому СДУГ 

відрізняється від «епізодичних» психіатричних 

розладів: депресій, посттравматичних 

стресових розладів та інших [7, с.5]. 

У дітей із СДУГ спостерігається сповільнене 

дозрівання функцій лобної кори головного 

мозку. Недостатня зрілість лобної долі кори 

головного мозку призводить до розладів різних 

виконавчих функцій, що пов'язані з організацією 

та регулюванням поведінки:  

 розладу імпульс - контролю  

 розладу прогнозування, планування та 

самоорганізації поведінки  

 розладу контролю уваги та аналізу інформації  

 розладу контролю емоцій  

 розладу контролю над власною руховою 

активністю, регулювання процесу збудження/ 

гальмування [7, с.5]. 

В дійсності в школі можна зустріти різні 

групи школярів з проявом синдрому дефіциту 

уваги та гіперактивності:  

1. Діти, у яких СДУГ супроводжується 

вираженим порушенням координації рухів: 

загальної моторики – при розгортанні рухів у 

просторі та дрібної моторики – при 

розгортанні рухів на площині (на дошці, в 

зошиті, на столі тощо).  

2. Діти з порушенням сприйняття 

просторово-часових взаємовідносин: викривлення 

сприймання форм і розмірів оточуючих 

предметів, а також співвідношення між ними, 

нерозуміння причинно-наслідкових зв’язків, 

послідовності подій, що відбуваються.  

3. Діти з порушенням реципрокних 

взаємодій рухів очей і рук під час письма, 

малювання, конструювання тощо.  

4. Діти, у яких спостерігаються змішані 

форми СДУГ при затримці психічного 

розвитку і мовної патології: аномальний 

розвиток когнітивних процесів, розлад 

емоційно-вольової сфери, дефекти мовлення. 

Не існує двох однакових дітей із СДУГ. 

Отже, і корекція повинна відрізнятися і 

змінюватися в залежності від кожного 

конкретного випадку. Кінцевий результат 

допомоги дитині з СДУГ завжди залежить від 

характерних рис самої дитини та особливостей 

середовища, адже поведінка дітей із СДУГ 

регулюється більше умовами зовнішнього 

середовища, аніж внутрішніми вказівками.  
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 Основними терапевтичними втручаннями 

при СДУГ вважаються такі. 1.Психоедукація - 

просвітницька робота з покращення розуміння 

сутності та шляхів корекції розладу у 

середовищі батьків, педагогів та інших 

фахівців, що працюють з дитиною.  

Основні методи психоедукації:  

• презентація та роз'яснення батькам 

діагностичної інформації під час «круглого 

столу» з фахівцями;  

• презентація інформації про СДУГ під час 

індивідуальних зустрічей;  

• лекції/семінари/конференції для батьків;  

• друковані матеріали (буклети, статті, 

книжки, історії інших сімей і т.п.); 

• відеоматеріали;  

• інтернет-ресурси.  

2. Поведінкова терапія. У школі доречним є 

використання різних стратегій і методів корек-

ції поведінки, таких як система заохочень, 

поведінкових контрактів тощо. Паралельно ди-

тина може відвідувати корекційні групи в ре-

абілітаційних установах. Дуже важливим є 

заохочення здорового спілкування та тренінг 

соціальних навичок.  

Зразки здорового спілкування та соціальних 

навичок, що мають виявлятися з боку вчителя 

та учнів і культивуватися в дитини з СДУГ, це – 

 1.продуктивне спілкування та уміння 

будувати командні стосунки  

2.розвиток позитивної самооцінки, самоусвідом-

лення, емоційна компетентність, самоорганізація  

3.уміння вирішувати проблеми й конфлікти, 

контроль агресіі  

4.розвиток емпатії - розуміння інших  

5.асертивність - уміння протистояти 

негативному тискові групи.  

3. Психофармакотерапія. У серйозних 

клінічних випадках, коли психолого-педагогічні 

втручання не дають істотного ефекту, за 

рекомендацією психіатра, можуть призначатися 

фармакопрепарати. У поєднанні з поведінковою 

терапією та правильно побудованим навчальним 

процесом вони дають найкращий ефект у 

корекції СДУГ. Дія препаратів спрямована на 

зменшення імпульсивності, гіперактивності, 

кращу концентрацію уваги, регуляцію емоцій. З 

усіх препаратів, ефективність яких показана в 

дослідженнях, з огляду на силу ефекту, 

безпечність, вираженість симптомів побічної дії, 

препаратами першого вибору є психостимулянти 

та атомоксетин. Фармакотерапію призначає лише 

дитячий психіатр [7, с.10]. 

Висновки. Таким чином можна зробити 

висновок, що СДУГ – це не вирок. Діти з та-

ким захворюванням можуть і повинні здобу-

вати освіту на рівні зі здоровими дітьми на мій 

погляд для запобігання поширення, своєчасно-

го виявлення та корекції поведінкових, особис-

тісних, соціальних та інших розладів у дітей 

існує нагальна потреба в розробці діагно-

стичної та корекційної програм, відповідна 

додаткова просвітницька робота серед усіх 

верств населення. 

Психологічні дослідження дозволяють го-

ворити про важливість зовнішніх, соціальних 

факторів, насамперед, адекватних форм орга-

нізації діяльності і спілкування дитини, вплив 

сімейних відносин на прояви її гіперактивності. 

У цьому контексті гіперактивність розгляда-

ється як сформований дорослими спосіб 

взаємодії дитини зі світом.  

Реалізація психолого-педагогічних засад 

подалання гіперактивності у дітей призводить 

до підвищення самооцінки, розвинення здіб-

ності планування і прогнозування власної по-

ведінки, і як наслідок – розкриття адапта-

ційних можливостей дитини. Кожна гіпер-

активна дитина потребує індивідуального під-

ходу, адже підвищена активність і порушення 

поведінки може бути проявом різних розладів. 

Гіпердинамічний синдром у дітей може бути 

знижений завдяки прийомам ефективної, 

конструктивної взаємодії в системі «дорослий 

- дитина». 

Доречі, гіперактивні діти бувають дуже 

талановитими, часто в них спостерігаються 

високі розумові здібності. Вони неординарні в 

усьому. Якщо їм вдається зосередитись на 

чомусь, то вони досягають значних успіхів. 

Найяскравішими прикладами гіперактивних 

дітей – Білл Гейтс, Альберт Ейнштейн. 
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Кабыка Екатерина Викторовна 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Наше время знаменуются ускорением ритма, специфическими изменениями нашего общества, накладывающими 

определенный отпечаток на все стороны жизни в том числе и на развитие детей. Все чаще встречаются 

«непоседливые» или «невоспитанные», дети – «юла» - как их когда-то называли. На деле – это дети с 

определенным психологическим расстройством – синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В 

последние годы это заболевание вызвало большой интерес во всем мире. Ведь нарушение функций внимания и 

гиперактивное поведение детей вызывают беспокойство не только со стороны учителей, родителей, но и 

окружающих. Явление СДВГ в раннем детском возрасте, в дошкольном возрасте, а также в школьном возрасте 

становится существенной проблемой психического развития ребенка, что мешает его социализации, усвоению 

школьной программы. По разным данным, количество детей с гиперактивным поведением, как правило, 

сопровождается проблемами со стойкостью и концентрацией внимания, составляет в общей популяции от 1,5 до 

20 процентов. В статье попыталась раскрыть вопросы синдрома дефицита внимания и гиперактивного поведения, 

факторы его риска и разработать рекомендации по ранним проявлениям этой проблемы. 

Ключевые слова: поведение, гиперактивное поведение, СДВГ, младший школьный возраст, гиперкинетическое расстройство. 
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PECULIARITIES OF ATTENTION DEFICIENCY AND HYPERACTIVE BEHAVIOR SYNDROME 

MANIFESTATION IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE 

Our time is marked by the acceleration of the rhythm, specific changes in our society, which leave a certain imprint on all aspects of 

life, including the development of children. Increasingly, there are "restless" or "ill-mannered" children - "whirligig" - as they were 

once called. In fact, these are children with a certain psychological disorder - attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). In 

recent years, this disease has generated a lot of interest around the world. After all, dysfunction of attention and hyperactive 

behavior of children cause concern not only on the part of teachers, parents, but also those around them. The phenomenon of ADHD 

in early childhood, preschool age, as well as at school age becomes a significant problem of the child's mental development, which 

interferes with his socialization, the assimilation of the school curriculum. According to various sources, the number of children with 

hyperactive behavior, as a rule, is accompanied by problems with persistence and concentration, is from 1.5 to 20 percent in the 

general population. The article tried to reveal the issues of attention deficit hyperactivity disorder, its risk factors and develop 

recommendations for the early manifestations of this problem. 

Key words: behavior, hyperactive behavior, ADHD, primary school age, hyperkinetic disorder. 

 

 

 


