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СТАН ВИЩИХ ПСИХІЧНИХ ФУНКЦІЙ 
І ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДЦП

У статті розглянуто стан вищих психічних функцій дітей із ди&
тячим церебральним паралічем. Експериментально отримані дані ней&
родинаміки та їхнього впливу на розумову працездатність, що має
важливе значення при формуванні здатності до засвоєння системи
навчальних знань і соціалізації цієї категорії дітей.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, стан вищих пси/

хічних функцій, рухові розлади, розумова працездатність, навчаль/

на діяльність.

Категорія дітей з особливими потребами є найбільш соціально

незахищеною частиною суспільства. Серед дітей із вадами розвит/

ку значну частку становлять діти з дитячим церебральним паралі/

чем (ДЦП).

Діагноз ДЦП включає в себе цілу низку захворювань, пов’яза/

них із порушенням опорно/рухового апарату, які посідають одне
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з перших місць у структурі дитячої інвалідності з/поміж невро/

логічних хворих (В. І. Козявкін, О. О. Качмар, Н. Г. Гойда). Означе/

не захворювання характеризується сукупністю рухових, психічних

та мовленнєвих порушень, що зумовлює важливість пошуку ко/

рекційних засобів розвитку всіх порушених сфер.

Початкова школа ставить перед собою завдання не стільки озбро/

єння дітей елементарними практичними навичками читання, пись/

ма й рахунку та розв’язання найпростіших арифметичних задач,

скільки формування здатності до засвоєння системи наукових

знань (Д. Б. Ельконін, 1995).

Порушення нейродинаміки зумовлює розвиток своєрідних

особливостей рефлекторної діяльності. Із запізненням гальмується

ряд умовних та безумовних рефлексів, стала вираженою інертність,

а сформовані зв’язки виявляються нетривкими, швидко розгальмо/

вуються, згасають. Спостерігається погане замикання нових умов/

них зв’язків, які лежать в основі будь/якого розмежування,

розпізнавання, що зумовлено слабкістю активного внутрішнього

гальмування. Саме цим пояснюється уповільнений темп навчання

дітей з органічними порушеннями головного мозку [4]. 

Як стверджують чимало вчених (В. І. Бондар, Б. В. Сермєєв,

В. М. Синьов, Б. Г. Шеремет, М. К. Шеремет та ін.), стимулювання та

розвиток рухової активності у дітей із ДЦП приводять до поліпшення ста/

ну вищих психічних функцій та підвищення розумової працездатності. 

Розумова працездатність розвивається завдяки функціонуван/

ню нервової системи, яка здійснює взаєморегулюючий вплив в ор/

ганізмі. Саме навчальна діяльність допомагає розвитку пізнаваль/

ної та перетворювальної функцій.

Молодший шкільний вік сприяє становленню й розвиткові на/

вчальної діяльності завдяки формуванню мотиваційного та потреб/

нісного компонентів.

У дітей із ДЦП формування навчальних навичок поєднується

з необхідністю застосування комплексу реабілітаційних заходів,

завдяки яким відбувається адаптація цієї категорії дітей у соціаль/

ному середовищі.

Механізм інтелектуальних порушень при цьому захворюванні

є складним. У формуванні інтелектуального дефекту бере участь

цілий комплекс різних факторів, а саме:

– ураження окремих мозкових структур;

– наявними є чуттєві порушення (зорові, слухові, кінестетичні);
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– рухальна патологія та вимушена ізоляція хворої дитини обме/

жують розвиток понять і уявлень;

– мовні порушення призводять до недорозвинення мислення.

Особливості інтелектуальної діяльності дітей із ДЦП зумовлені

своєрідною, специфічною затримкою їхнього психічного розвитку,

а також збідненістю словника, слабкою співвіднесеністю слів із по/

няттями, що за ними стоять, які здебільшого пояснюються формаль/

ним засвоєнням цих слів, поза практичними діями дітей із предметами.

Розумова відсталість у дітей із ДЦП, за даними деяких авторів,

становить 20–25% [3]. Розумове недорозвинення, яке спосте/

рігається в цих дітей, можна віднести до атипової форми оліго/

френії. Г. Є. Сухарєва підкреслює нерівномірність інтелектуально/

го дефекту при ДЦП, що особливо є вираженим у хворих з неявним

ступенем розумової відсталості.

Нерівномірність інтелектуальних порушень при ДЦП пояснює/

ться тим, що вплив патологічних факторів на головний мозок

відбувається під час формування його основних структур і механіз/

мів. Виникає органічний церебральний дефект і порушується по/

слідовність розвитку мозку. Все це надалі призводить до нерівно/

мірності індивідуального розвитку і виражається різним ступенем

розумової відсталості в дітей цієї категорії.

У структурі інтелектуального дефекту в дітей із ДЦП спільним

є те, що на фоні відносної дифузності розумового недорозвинення

чітко виступають локальні симптоми. Це пояснюється вибірковим

пошкодженням або недорозвиненням окремих частин головного

мозку (лобної, тім’яної долей, підкоркових утворень, мозочка та

ін.). Спільною і постійною ознакою є недорозвинення вищих кор/

кових функцій, що й призводить до порушення мислення, пам’яті,

уваги. Мислення цих дітей залишається на тій ранній стадії розвит/

ку, коли провідним у пізнавальній діяльності є встановлення конк/

ретних зв’язків. У процесі педагогічної роботи з цією категорією

дітей спостерігається слабкість абстрактного мислення.

Клінічна картина затримки психічного розвитку дітей, хворих на

ДЦП, характеризується переважним недорозвиненням пізнавальної

діяльності. На передній план виступає первинна недостатність інте/

лекту. Як показують спостереження, особливістю інтелектуальної

недостатності у дітей з ДЦП у поєднанні із затримкою психічного

розвитку, є низька концентрація уваги, слабкість пам’яті, інертність

мислення. Абстрактне мислення й кмітливість у них виражені краще.
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Із літератури відомо, що основна особливість затримки

психічного розвитку при дитячому церебральному паралічі полягає

в дисгармонійності розвитку окремих психічних функцій (К. Л. Се/

менова і Е. С. Калижнюк та ін.), які зумовлені порушеннями кор/

кових структур [4, 5].

Коркові порушення значно утруднюють навчання цієї категорії

дітей. Інтелектуальна дисгармонійність виявляється в тому, що

діти, не встигаючи з одного предмета в школі, добре встигають з ін/

шого. При нормальному інтелекті, незважаючи на артикуляційні

розлади, багато дітей у мовленні використовують досить великий

запас слів, встигають з гуманітарних предметів, слабо встигають чи

не встигають з математики, фізики, креслення [1, 2].

При розумовій недостатності спостерігаються порушення ней/

родинаміки перебігу нервових процесів збудження і гальмування.

Порушення нейродинаміки зумовлено зміною основних власти/

востей центральної нервової системи — сили, рухливості, врівнова/

женості. Ця зміна функцій виявляється в тому, що процеси збу/

дження і активного гальмування слабшають. 

Зрозуміло, що необоротні порушення функціонування мозку об/

межують можливості інтелектуального розвитку дитини, тому дуже

важливо знати стан вищих психічних функцій у дітей з ДЦП для ви/

значення стану навчальної діяльності та можливості її підвищення.

У зв’язку з цим було проведено дослідження 53 осіб молодшого

шкільного віку (6,8–10,1 рік) з діагнозом ДЦП, які за клінічними фор/

мами були розподілені таким чином: спастична диплегія — 26 осіб,

гіперкінетична форма ДЦП — 12 осіб та геміплегічна форма — 15 осіб.

Означений контингент дітей навчався в обласному реабілітаційному

центрі м. Херсона, Державному комплексі ранньої соціальної реабі/

літації дітей/інвалідів м. Миколаєва, Цюрупинському інтернаті для

дітей/інвалідів Херсонської області та Реабілітаційній школі «Надія»

у реабілітаційному віділенні для дітей з вадами опорно/рухового апа/

рату м. Миколаєва. У цій групі дітей були виділені три підгрупи за

інтелектуальним рівнем і тяжкістю захворювання.

До першої групи увійшли діти з легким ступенем ураження,

в яких за наявності легкого спазму були збережені повнота й амплі/

туда рухів. Тобто діти самостійно пересувалися, самі себе облугову/

вали і майже не відставали в розумовому розвитку.

Друга група дітей відзначалася середньою тяжкістю захворю/

вання: виражений спазм м’язів та контрактури обмежували рухи
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в суглобах, порушували координацію, точність рухів та орієнтуван/

ня у просторі. Затримка у розвитку була очевидною.

Третя група включала дітей із тяжкими ураженнями м’язово/

суглобової системи. В них були глибокі порушення координації

з різко вираженою спастичністю. Спостерігалися глибоке пору/

шення мовлення, відставання в інтелектуальному розвитку.

Групу контролю складали учні молодших класів загальноосвіт/

ньої школи № 55, № 24 та № 4 того самого віку.

Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою

комп’ютерної програми «Statistica/7».

При дослідженні були використані комп’ютерна методика пси/

хофізіологічного дослідження, розроблена М. В. Макаренком для

дослідження нервової системи — навантаження в режимі «зворотно/

го зв’язку», яка дала змогу з’ясувати, що загальна кількість правильно

опрацьованих сигналів при виконанні завдання на геометричні фігу/

ри становила 363,88 ± 14,7 сигналів протягом 5 хвилин, тоді як у групі

контролю вони становили 482,97 ± 7,06 сигналів за той самий час.

Рівень розумової працездатності, що був одержаний за методи/

кою коректурних таблиць, показав достовірну різницю між показ/

никами експериментальної та контрольної груп і становив

74,5 ± 2,47% та 92,35 ± 1,33% відповідно.

Значення показників уваги (стійкість і перемикання) за мето/

дикою Анфімова показали високо значиму кореляцію у групі дітей

з ДЦП — 4,51 ± 0,3% і 57,06 ± 3,82% порівняно з дітьми молодшого

шкільного віку загальноосвітніх шкіл, де він становив 7,91 ± 0,31%

і 66,91 ± 2,64% відповідно.

За методикою Шульте/Горбова, працездатність і рівень переми/

кання показали схожу ситуацію: в екпериментальній групі дітей він

становив — 17,83 ± 1,52 бала, в учнів ЗОШ — 22,11 ± 1,02 бала. Тим

часом стан сили нервових процесів за методикою Ільїна вказав ли/

ше тенденцію достовірного зв’язку коефіцієнта Пірсона в учнів да/

них двох груп, виявивши такі показники: в експериментальній

групі — опуклий тип нервової системи в 4 учнів (7,41%) — сильний

тип, в 35 (64,81%) учнів — рівний тип нервової системи із середньою

силою нервових процесів, низхідний (слабкий) тип нервової систе/

ми спостерігався у 4 учнів (7,41%), в 11 учнів виявився проміжний

(7 учнів — 12,96 %) та увігнутий (4 учнів — 7,41%), які відповідали

середньо/слабкій силі нервових процесів (за даними складених

графічних кривих).
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Дещо інакша картина спостерігалась у групі учнів контролю.

Опуклий тип нервових процесів виявлено у 9 (5,56%) учнів, рівний —

у 76 учнів (46,91%) — середня сила нервових процесів, низхідний —

низький тип — у 41 (25,31%) учнів, середньо/слабка сила нервових

процесів представлена в даній групі проміжним типом в 13 (8,02%)

учнів та увігнутим типом — у 23 (14,2%) учнів.

Розумова працездатність, за Крепеліним, виявила статистично

достовірні результати в обох групах вибірки. У дітей із ДЦП високий

коефіцієнт працездатності (0,67–1,0) виявлено у 28 учнів (52,83%),

низький (0–0,33) — в одного учня (1,89%), середній (0,33–0,66) —

у 24 (45,28%) учнів.

У групі дітей ЗОШ високий коефіцієнт працездатності виявле/

но у 101 (62,34%) учня, низький рівень — у 4 (2,47%), а середній —

у 57 (3519%) учнів.

Стан пам’яті в обох групах також показав достовірність отрима/

них даних. При дослідженні механічної слухової та зорової пам’яті

в групах піддослідних виявлено, що пам’ять на числа в групі дітей із

ДЦП склала 6,32 ± 0,25 у. о., а у групі дітей ЗОШ — 8,49 ± 0,24 у. о.

Показники продуктивності пам’яті дали такі результати:

30,02 ± 1,88 у. о. (на слова) та 51,6 ± 3,11 у. о. (на фігури) в групі

дітей із ДЦП, та 38,27 ± 1,53 у. о. та 72,83 ± 2,81 у. о. — відповідно

у дітей групи контролю.

Показники розумової працездатності, як бачимо, залежать від

стану мотиваційної сфери, оскільки в групі дітей, хворих на ДЦП,

мотивація щодо навчальної діяльності значно відрізнялася від ста/

ну мотиваційної сфери в групі контролю.

Так, показники мотивації щодо навчання в групі дітей із ДЦП

розподілилися таким чином: високий рівень — у 6 (11,11%) учнів,

достатній — у 16 (29,63%) учнів, середній — у 18 (33,33%) учнів та

нижче середнього — у 14 (25,93%) учнів.

У контрольній групі — групі дітей із збереженим інтелектом та

без м’язово/рухових порушень, спостерігався такий розподіл: висо/

кий рівень — у 50 (30,86%) учнів, достатній — у 45 (27,78%) учнів,

середній — у 39 (24,07%) та нижче середнього — в 28 (17,28%) учнів.

Стан розумової працездатності та його залежність від стану ви/

щих психічних процесів відображені в нижченаведеній таблиці.

Дані таблиці показують чітку різницю між групою дітей із ДЦП

та групою контролю.
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Діти з ДЦП показують достовірно нижчі показники при всіх

методах досліджень не лише за рахунок відставання в інтелектуаль/

ному розвитку, але й за рахунок м’язово/рухових порушень, адже

всі методи дослідження розумової працезданості пов’язані з роз/

витком дрібної моторики та графічних навичок, що виражено

страждає в цій групі дітей.

Увагу привертає навчальна мотивація, яка незначною мірою

відрізняється в даних досліджуваних групах. Особливо це стосуєть/

ся достатнього рівня мотивації, який відповідно визначився в групі

дітей із ДЦП і групі учнів ЗОШ: 29,96% та 27,78% відповідно.

Середній рівень мотивації (33,33% — у дітей із ДЦП та 24,07% —

у дітей ЗОШ) та рівень мотивації нижче середнього (25,93% — діти

з ДЦП та 17,28% діти ЗОШ) зумовлений, скоріше всього, наявністю

середніх і важких м’язово/рухових порушень у групі дітей з ДЦП.

Таким чином, при порівнянні двох досліджуваних груп наяв/

ною є залежність розумової працездатності від стану пам’яті, уваги,

нейропсихологічних процесів та розвитку мотиваційної сфери.

В статье рассмотрено состояние высших психических функций де&
тей с детским церебральным параличом. Экспериментально получены

Таблиця

Групи досліджуваних
№
з/п Показники Діти з ДЦП Діти ЗОШ

1 Метод Макаренка(сигн/5 хв 60,7±79,2847,41±88,363)

2 Коректурна проба 33,1±53,2974,2±5,47%,

Стійкість 4,51 ± 0,3 7,91 ± 0,31
3 Анфімов (увага), % Перемикання 57,06 ± 3,82 66,91 ± 2,64
4 Таблиці Шульте -Горбова, у.о. 17,83 ± 1,52 22,11 ± 1,02

Опуклий 7, 41 5, 56
Рівний 64, 81 46, 91
Низхідний 7, 41 25, 31
Проміжний 12, 96 8, 02

5 Метод Ільїна, % Увігнутий 7, 41 14, 2
Високий 52, 83 62, 34
Низький 18, 9 2,47

6 метод Крепеліна, % Середній 45, 28 35,19
Слухова і механічна числа 6,32 ± 0, 25 8,49 ± 0, 24

слова 30,02 ± 1,88 38,27 ± 1,53
7 Пам'ять, у.о. Продуктивність фігури 51,6 ± 3,11 72,83 ± 2,8

Високий 11,11 30, 86
Достатній 29, 63 27, 78 
Середній 33, 33 24, 07 

8 Мотивація щодо навчання(рівень), % Нижче середнього 25, 93 17, 28 
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данные нейродинамики и их влияния на умственную работоспособность,
что имеет важное значение при формировании способности к усвоению
системы учебных знаний и социализации этой категории детей.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, состояние выс/

ших психических функций, двигательные расстройства, умствен/

ная работоспособность, учебная деятельность.

In article the condition of the higher mental functions of children with
a children’s cerebral paralysis is presented. The data neurodynamic and
their influence on intellectual working capacity that has great value at for&
mation of ability to mastering of system of educational knowledge and social&
isation of the given category of children is experimentally obtained.

Key words: a children’s cerebral paralysis, a condition of the higher

mental functions, impellent frustration, intellectual working capacity,

educational activity.
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