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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Євроінтеграційні поступи України детермінували 

інноваційні зміни як в розбудові громадянського суспільства, реформування та 

модернізації освіти, так і у створенні об’єктивно сприятливих умов інтеграції 

дітей з порушеннями розумового розвитку в соціальні та освітні системи. Все це 

обумовило появу складної проблеми зміни стратегій ставлення до цих дітей та 

дорослих з позицій «інвалідизації» на позицію використання їх потенціалу в 

суспільному житті. Також практично невирішеними є проблеми виявлення та 

формування у цих підлітків оптимальних соціально-психологічних механізмів 

подолання проблемних, кризових ситуацій, психологічних умов збереження 

їхнього психічного здоров’я та благополуччя. Все це обумовило нагальну потребу 

дослідження специфіки опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку, яка виступає показником їх стресостійкості та якісним 

чинником вирішення й опанування ними складних життєвих ситуацій. 

У теоретичному та практичному вимірах сучасної психологічної науки 

проблемами етіології виникнення порушень розумового розвитку займалися 

Х. Замський, Л. Занков, В. Ковальов, А. Ліпкіна, В. Лубовський, Г. Мерсіянова, 

М. Певзнер, В. Петрова, С. Рубінштейн, І. Соловйов, Г. Сухарева, Ж. Шиф та 

інші. Вирішення проблем функціонування пізнавальної діяльності та її корекції 

при порушеннях розумового розвитку представлено в наукових здобутках 

Г. Дульнєва, Л. Занкова, Т. Ілляшенко, В. Лубовського, Г. Мерсіянової, 

А. Обухівської, В. Петрової, Б. Пінського, Т. Сак, В. Синьова, І. Соловйова, 

Н. Стадненко, О. Хохліної, Ж. Шиф, С. Яковлева та інших. Вивченню підґрунтя 

формування соціально-адаптованих форм поведінки у цієї категорії підлітків та їх 

порушень присвячені роботи Ю. Бистрової, В. Воронкова, Н. Гончарук, 

А. Долженко, Л. Дробот, Н. Коломинського, К. Лебединської, В. Лубовського, 

О. Мамічевої, Д. Мелехова, В. Мельніченко, С. Мнухіна, Ж. Назамбаєвої, 

О. Прокопенко, О. Фреєрова та інших. Дослідження з виявлення причин та 

наслідків порушень поведінки цих підлітків здійснено Б. Зейгарнік, 

В. Ковальовим, В. Кузьміною, В. Марчаком, Л. Руденко, Г. Сухаревою. 

У спеціальній психології самостійних досліджень проблеми опанувальної 

поведінки за результатами теоретичного аналізу не виявлено. Встановлено, що 

дотичними до проблем опанувальної поведінки є проблеми копінгу, копінгових 

дій, копінг-стратегій, копінгових стилей, що представлені у ракурсі досліджень 

загальної, вікової та педагогічної психології, психології розвитку (Дж. Амірхан, 

Л. Анциферова, А. Білінгс, В. Бодров, Т. Бушуєва, Г. Вебер, Л. Китаєва-Смик, 

Т. Крюкова, Р. Лазарус, Р. Моос, С. Нартова-Бочавер, М. Петровський, Н. Сирота, 

С. Фолкман, С. Хазова, В. Ялтонський). Опис копінг-поведінки розумово 

відсталих дітей знаходимо в наукових розвідках Т. Колосової.  

Вочевидь, відсутність у ракурсі теорії та практики сучасної 

олігофренопсихології та спеціальної психології досліджень проблеми 

опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку, 
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невирішеність проблем їх інтеграції в різноманітні соціальні системи засобами 

врахування особливостей їхньої опанувальної поведінки й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження «Психологічні особливості опанувальної 

поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до тематичного напряму науково-дослідної роботи Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України «Теоретичні та методичні засади освіти 

дітей з особливими потребами» та у контексті комплексної теми лабораторії 

олігофренопедагогіки «Науково-методичне забезпечення навчання розумово 

відсталих дітей різних вікових груп» (державний реєстраційний номер 

0109U000286).  

Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Інституту спеціальної 

педагогіки НАПН України (протокол № 6 від 03.11.2011 р.) та узгоджено у 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні НАПН України (протокол № 7 від 30.09.2014 р.).  

Мета дослідження у з′ясуванні психологічних особливостей та розробленні 

коригувально-розвивальних технологій опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблем психічного розвитку та поведінки 

підлітків з порушеннями розумового розвитку й визначити підходи до 

обґрунтування психологічних особливостей їхньої опанувальної поведінки. 

2. З’ясувати психологічні особливості опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку. 

3. Розробити модель опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку. 

4. Розробити та апробувати коригувально-розвивальні технології 

опанувальної поведінки підлітків як складника психологічної допомоги цим 

дітям.  

Об’єкт дослідження – поведінка підлітків з порушеннями розумового 

розвитку.  

Предмет дослідження – психологічні особливості опанувальної поведінки 

підлітків з порушеннями розумового розвитку.  

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: положення про 

єдність закономірностей типового та аномального розвитку дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку (Л. Виготський, Т. Власова, В. Лубовський, Ж. Шиф та 

ін.); теоретико-методичні засади навчання дітей з особливими освітніми 

потребами та його роль у забезпеченні їхнього всебічного розвитку (В. Засенко, 

А. Колупаєва, О. Мамічева, О. Прохоренко, Т. Сак, В. Синьов, Т. Скрипник, 

Л. Руденко, О. Хохліна, С. Яковлева та ін.); принцип єдності діагностики й 

корекції розвитку (Д. Ельконін, В. Лубовський, О. Лурія та ін.); положення про 
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психологічний супровід розвитку осіб з особливими освітніми потребами 

(В. Кобильченко, А. Обухівська, Т. Скрипник та ін.). 

Методи дослідження. Для забезпечення достовірності положень та 

висновків, розв’язання окреслених завдань використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів дослідження. 

Теоретичні методи: теоретико-методологічний аналіз загальної та 

спеціальної психологічної літератури з проблеми розвитку особистості розумово 

відсталих дітей, копінг-стратегій та копінг-поведінки; порівняння, узагальнення 

та систематизація даних, здобутих під час дослідження. 

Емпіричні методи: спостереження, опитування, бесіда, тестування, метод 

експертних оцінок, аналіз медико-психолого-педагогічної документації. Було 

використано комплекс діагностичних методів і методик, які забезпечили 

визначення особливостей опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку: діагностика та опис типових форм опанувальної поведінки 

підлітків з порушеннями розумового розвитку – методика визначення 

індивідуальних копінг-стратегій Е. Хайма, проективна методика «Неприємна 

ситуація» (авторська) та методика «Індикатор копінг-стратегій» Дж. Амірхана; 

виявлення особливостей опанувальної поведінки цієї категорії підлітків  

методикою дослідження вольової організації особистості Л. Столяренко, 

методикою діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса, методикою 

діагностики стану агресії (опитувальник Басса – Дарки).  

Математично-статистичні: метод рангової кореляції Ч. Спірмена. 

Вірогідність здобутих результатів забезпечується: науково-теоретичним 

обґрунтуванням вихідних положень дослідження; застосуванням комплексу 

взаємодоповнюючих методів, що відповідають меті, предмету та завданням 

дослідження; поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричного матеріалу.  

Експериментальна база дослідження: Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському 

районі міста Києва, Психолого-медико-педагогічна консультація 

Шевченківського району міста Києва, Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

№ 17 І-ІІ ступенів міста Києва, Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 26 

(м. Київ), Міський центр дитини соціальної служби у справах дітей та сім’ї 

Київської міської державної адміністрації, Центр соціально-психологічної 

реабілітації № 1 міста Києва. 

Експериментальну вибірку дослідження склали 100 підлітків з 

порушеннями розумового розвитку, з них: 35 підлітків 10-13 років (ЕГ 1); 

32 підлітки 14-15 років (ЕГ 2); 33 підлітки 16-18 років (ЕГ 3). 

Наукова новизна здобутих результатів: 

вперше: 

- обґрунтовано зміст поняття «опанувальна поведінка підлітків з 

розумовою відсталістю»; 
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- описано психологічні особливості опанувальної поведінки підлітків з 

розумовою відсталістю – усвідомлення складних життєвих ситуацій 

(непорозуміння з батьками, суперечки з однокласниками, суперечки з друзями, 

суперечки з молодою людиною, непорозуміння з вчителями, втрата одного із 

батьків, проблеми у навчанні); стратегії вирішення складних життєвих ситуацій 

(стратегія розв’язання проблем, стратегія пошуку підтримки, стратегія 

уникнення); когнітивні, емоційні та поведінкові копінги; копінг-ресурси (фізична 

агресія, вербальна агресія, агресія ухилення та почуття провини); 

- визначено критерії (критерій змісту та оцінки відповідності життєвої 

ситуації, критерій прояву поведінки в життєвій ситуації), показники 

(диференційна оцінка життєвої ситуації, тривожність, агресивність, вольова 

організація особистості), види (конструктивна, деструктивна, змішана, 

гіперболізована, реактивна) опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку; 

- встановлено умови забезпечення конструктивної опанувальної 

поведінки підлітків у складних життєвих ситуаціях: оцінка ситуацій, оцінка 

власної поведінки в ситуації, ідентифікація ситуації та власної поведінки, 

організація комунікації у складних життєвих ситуаціях; 
- розроблено систему виявлення психологічних особливостей 

опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку.  
поглиблено та уточнено: 

- положення особистісного та діяльнісного підходів у формуванні 

поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку; 
подальшого розвитку набули: 

- положення концепції становлення особистості з порушеннями 

розумового розвитку. 
Практичне значення здобутих результатів полягає в:  

- розробленні технології психодіагностики опанувальної поведінки при 

порушеннях розумового розвитку, що забезпечила практичних психологів 

інструментарієм зі встановлення та опису особливостей опанувальної поведінки 

підлітків з порушеннями розвитку; 
- розширенні спектру проективних методів і форм психодіагностики, 

що є актуальним у психологічній роботі з підлітками цієї категорії; 
- визначенні критеріїв, показників та видів опанувальної поведінки цих 

підлітків, які є актуальними при розробленні індивідуальних програм 

психологічного супроводу; 
- описані особливості опанувальної поведінки та специфіка складних 

життєвих ситуацій підлітків з порушеннями розумового розвитку було покладено 

в алгоритм надання психологічної допомоги практичними психологами в 

закладах освіти та позашкільних закладах; 
- розроблені положення щодо опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку було використано при реалізації програм 
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соціального супроводу та можуть бути використані при написанні навчально-

методичних посібників, навчальних та корекційно-розвиткових програм для дітей 

з порушеннями розумового розвитку та науково-методичного супроводу 

майбутніх практичних психологів системи спеціальної освіти. 
Розроблені положення впроваджено у роботу закладів, що підтверджено 

відповідними документами: Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва 

(довідка № 01-26-06 від 18.01.2016 р.), Спеціальної школи-інтернату № 26 І-ІІ 

ступенів міста Києва (довідка № 58 від 14.03.2016 р.), Херсонського державного 

університету (довідка № 01-28/507 від 17.03.2016 р.), Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя (довідка № 05/199 від 18.03.2016 р.), Міського 

центру дитини КМДА (довідка № 224 від 30.12.2016). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження представлено на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи» (Київ-

Ніжин, 2011); «Методологія та технології практичної психології в системі вищої 

освіти» (Київ, 2012), Челпанівські психолого-педагогічні читання (Київ, 2012), 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору» (Київ, 2013), «Педагогічні та психологічні науки: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та світі» (Київ, 2014); «Современные подходы и 

технологии социально-психологической и коррекционной работы с различными 

возрастными группами населения» (Одеса, 2014), «Педагогічні та психологічні 

науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Київ, 2014); 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Спеціальна освіта в контексті 

сучасних тенденцій дитиноцентризму» (Київ, 2010), «Спеціальна освіта в умовах 

системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2011), «Теоретичні та 

практичні аспекти навчання дітей з особливими освітніми потребами» (Київ, 

2012), «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології в контексті 

реформування освіти та практичні аспекти навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» (Київ, 2013); «Спеціальна освіта у контексті інтеграції України до 

європейського освітнього простору» (Київ, 2014), «Гуманістична парадигма у 

спеціальній освіті: наука і практика» (Київ, 2015); під час проведення: тренінгів за 

програмами «Навички ненасильницького спілкування спеціаліста Служби у 

справах дітей» (Київ, 2016) та «Базові навички медіатора. Перший рівень» (Київ, 

2016); навчальних семінарів: «Теорія прив’язаності: від витоків до сучасності. 

Найновіші відкриття» (Львів, 2016); «Львівський форум медіації» (м. Львів, 2016); 

курсів підвищення кваліфікації за програмами «Практика психолого-педагогічної 

допомоги: екофасилітативний підхід» (І рівень) (Київ, 2016) та «Практика 

психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» (ІІ рівень) (Київ, 

2017); обговорення результатів дисертаційного дослідження здійснювалося на 

педагогічних радах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів; засіданнях 

кафедр навчальних закладів Херсонського державного університету, Ніжинського 
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державного університету імені Миколи Гоголя; засіданнях лабораторії 

олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, 

засіданнях Міського центру дитини служби у справах дітей та сім’ї КМДА. 

Публікації. Зміст і наукові результати дисертаційного дослідження 

висвітлено в 13 одноосібних  наукових працях, з них: 8 одноосібних статей 

опубліковано у виданнях України,  які внесені до переліку фахових видань із 

психологічних наук, з них 1 стаття – у виданні, що включено до міжнародних 

наукометричних баз; 5 публікацій, що додатково відображають наукові 

результати дослідження, у тому числі, 3 публікації апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(248 найменувань, у тому числі 23 – іноземною (англійською) мовою), додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 220 сторінок, із них основний текст викладено 

на 173 сторінках. Робота містить 16 таблиць та 2 рисунка на 14 сторінках.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено об’єкт, предмет, мету 

та завдання дослідження; висвітлено теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження; охарактеризовано наукову новизну й практичне значення здобутих 

результатів; наведено дані щодо їх апробації та впровадження. 

У першому розділі – «Теоретичний аналіз проблеми опанувальної 

поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку» – виокремлено 

теоретичні підходи досліджень поведінки, здійснено теоретичний аналіз 

проблеми опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку 

в сучасній психологічній науці, описано загальні закономірності формування 

особистості та поведінки в підлітковому віці.   

Теоретичний аналіз досліджень проблем: етіології розумової відсталості 

(Ф. Пінель, Ж. Эскіроль, Ж. Ітар, Е. Сеген, Е. Крепелін та інші); психічної 

діяльності при порушеннях розумового розвитку, своєрідності пізнавальної, 

мотиваційної та емоційно-вольової сфер при цих порушеннях (Л. Виготський, 

А. Лурія, К. Лебединська, В. Лубовський, М. Певзнер, Г. Сухарєва, С. Рубінштейн 

та інші); організації навчання, виховання, розвитку та корекції порушень 

розумового розвитку (О. Грабов, Г. Дульнєв, Л. Занков, Т. Ілляшенко, 

В. Лубовський, Г. Мерсіянова, А. Обухівська, В. Петрова, Б. Пінський, Т. Сак, 

В. Синьов, І. Соловйов, Н. Стадненко, О. Хохліна, Ж. Шиф та інші); впливу 

міжособистісних стосунків на становлення особистості з порушеннями 

розумового розвитку (І. Бех, В. Кащенко, Н. Коломінський, М. Матвєєва, 

Ю. Мозжалова, Ж. Намазбаєва, Т. Нікандрова, М. Певзнер, Т. Янданова та інші); 

соціальної активності при розумовій відсталості, характеру соціальних 

взаємовідносин та здатностей пристосуватися до життя в суспільстві 

(А. Тредголд, К. Бенда, С. Сарасон, Е. Бенуа, Е. Долл, Р. Хербер та інші), – дав 

підстави для опису основних підходів до вирішення проблеми порушень 
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розумового розвитку в сучасній психологічній науці. Такими підходами є: 

клінічний, психологічний, корекційно-розвивальний, соціологічний.  

У свою чергу, О. Агавелян, Е. Альбрехт, В. Горський, Г. Запрягаєв, 

М. Матвєєва, О. Сєверов, В. Синьов переконують, що порушення розумового 

розвитку знижують можливості адекватного вибору способів подолання 

труднощів, контролю над своїми діями, усвідомлення ситуації, що вказує на 

проблему функціонування поведінки при такому типі розвитку. 

Проблеми опанувальної поведінки розкриваються дотично в дослідженнях 

Т. Бушуєвої, Р. Грановської, І. Нікольської, Л. Анциферової, Л. Гребеннікова, 

В. Ташликова, Н. Сироти, Ф. Березіна, Є. Чумакова, А. Реана, Р. Плутчика, 

Г. Келлєрмана, З. Фрейда, А. Фрейд та інших. Здебільшого розкрито копінг-

стратегії та копінг-ресурси засобами функціонування психологічних захистів та 

описано їх в якості змістових складників копінг-поведінки, що і представлено в 

наукових доробках С. Бернардо, Ю. Чиркової.  

Т. Колосова, О. Лясина також здійснили наукові спроби щодо встановлення 

копінг-поведінки підлітків з розумовою відсталістю шляхом опису їх 

психологічних захистів та довели, що вони є різні за змістом, зокрема копінг – це 

усвідомленні стратегії дій, а психологічний захист є неусвідомленою психічною 

діяльністю. Л. Анциферова, Т. Крюкова розглядають опанувальну поведінку як 

повсякчасно змінюючі когнітивні та поведінкові зусилля індивіда з метою 

управління специфічними зовнішніми і (або) внутрішніми вимогами, які 

оцінюються ним як такі, які піддають його випробуванню; як особистий метод 

взаємодії з ситуацією, яка піддається логічному обґрунтуванню  і є значимою в 

житті людини; як соціальну поведінку або комплекс усвідомлених адаптивних дій 

(когнітивних, афективних, поведінкових), що допомагають людині подолати 

внутрішню напругу і дискомфорт за допомогою методів, адекватних 

особистісним особливостям і ситуації, через усвідомлення стратегій дій. За 

результатами теоретичного аналізу досліджень проблем опанувальної поведінки 

визначено наукові підходи до вивчення цієї поведінки при порушеннях 

розумового розвитку, як-от: ресурсний (В. Бодров, С. Хобфолл, М. Селігманг), 

неопсихоаналітичний (Г. Ханн), динамічний (Р. Лазарус, С. Фолькман), 

психодинамічний (А. Біллінгс, Р. Моос, Н. Родіна). 

І. Кон, Ф. Райс, А. Реан, Х. Ремшмидт та інші переконливо довели, що 

підлітковий вік особливо важливий для становлення особистості, її самореалізації 

та подальшої професіоналізації. Ця вікова група має слабку психологічну 

захищеність, знижені адаптивні можливості та є психологічно нестійкою. При 

несприятливих соціально-психологічних чинниках ці особливості можуть 

вступити у взаємодію із природньо закладеним неблагополучним 

психофізіологічним підґрунтям (З. Абушева, Е. Альбрехт, Л. Виготський, 

О. Гаврилов, Н. Гончарук, Г. Запрягаєв, В. Ковальов, О. Лічко, С. Мнухін, 

М. Певзнер, О. Сєверов, В. Синьов, М. Супрун, Г. Сухарева, О. Фрейєров, 

Л. Шипіцина, І. Юркова та інші). Звідси здебільшого проблеми поведінки цих 
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підлітків розкрито в розрізі теорії та методики виховання (А. Бєлкін, В. Бондар, 

А. Висоцька, Т. Власова, Г. Дульнєв, І. Єременко, А. Капустін, А. Корнієнко, 

В. Липа, М. Матвєєва, С. Миронова, О. Стребелєва, М. Хоружа, О. Хохліна,  

Ж. Шиф та інші). У такий спосіб встановлено відсутність у сучасній 

олігофренопсихології та спеціальній психології самостійних досліджень 

проблеми опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку 

та її психологічних особливостей. 

У другому розділі – «Експериментальне дослідження психологічних 

особливостей опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового 

розвитку» – представлено опис особливостей організації констатувального етапу 

дослідження; визначено критерії, показники, види, психологічні особливості 

опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку. 

Констатуючий експеримент організовано з урахуванням особливостей 

підлітків, яких було досліджено, та вимог до психологічної діагностики цієї 

категорії дітей засобами проективних та тестових методик. У якості 

експериментальних було обрано критерії диференціації опанувальної поведінки: 

критерій змісту та оцінки життєвої ситуації (конструктивна, деструктивна, 

змішана); критерій прояву поведінки в життєвій ситуації (гіперболізована, 

реактивна). 

Критерій змісту та оцінки життєвої ситуації визначався за результатами 

методики визначення індивідуальних копінг-стратегій Е. Хайма, проективної 

методики «Неприємна ситуація» (авторська проективна методика) та методики 

«Індикатор копінг-стратегій» Дж. Амірхана (таблиця 1, рис. 1).  

За результатами методики «Неприємна ситуація» визначено спектр типових 

життєвих обставин, що описуються підлітками як складні життєві ситуації як-от: 

ситуації фізичної загрози, травми або хвороби; ситуації непорозуміння з батьками 

та рідними; ситуації суперечок та непорозумінь з однокласниками; ситуації 

суперечки з подругою (другом); ситуації суперечки з молодою людиною; ситуації 

непорозумінь з вчителями; ситуації смерті або втрати одного з батьків; ситуації 

проблем у навчанні. Було визначено, що найбільш представленою в досвіді 

підлітків є складна життєва ситуація «непорозуміння з батьками та рідними», що 

пов’язано з несприятливими емоційними стосунками в сім’ї (ЕГ 1 – 25%, ЕГ 2 – 

29%, ЕГ 3 – 23%); ситуації суперечок та непорозумінь з однокласниками (ЕГ 1 – 

23%, ЕГ 2 – 28%, ЕГ 3 – 41%); ситуації суперечки з подругою (другом) (ЕГ 1 – 

34%, ЕГ 2 – 30%, ЕГ 3 – 36%); ситуації проблем у навчанні (ЕГ 1 – 21%, ЕГ 2 – 

36%, ЕГ 3 – 43%). 

Також виявлено, що підліткам особливо 10-13 років (ЕГ 1) та 14-15 років 

(ЕГ 2) притаманні труднощі у встановленні відповідності між графічним 

зображенням та вербальним описом ситуації, що дало підстави констатувати 

відсутність узгодження між сприйманням ситуації та її реалістичністю. 

Попадаючи в складну життєву ситуацію, підлітки здебільшого ізолюються від неї, 

уникають вербалізації та повідомлень про неї іншим. Навіть переживаючи 
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найскладніші ситуації (насильства, приниження, агресивних нападів та ін.), які 

спричиняють не лише їх психічну травматизацію, а й формування вторинних 

порушень психічної діяльності та порушень особистості, підлітки не виявляють 

ініціативи у пошуку варіантів вирішення чи впливу на ситуацію, для прикладу, 

звернутися за допомогою до значимих інших. Отримані результати дали 

можливість визначити та описати типові форми опанувальної поведінки підлітків: 

деструктивні, конструктивні та змішані. 

Таблиця 1 

 

Узагальнений аналіз психологічних особливостей опанувальної 

поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку (за критерієм змісту 

та оцінки життєвої ситуації) 

Показники 

критерію змісту та оцінки життєвої ситуації 

Досліджувані у % 

ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Відносно продуктивні когнітивні стратегії 6 9 12 

Продуктивні когнітивні стратегії 12 17 18 

Непродуктивні когнітивні стратегії 82 74 70 

Відносно продуктивні емоційні стратегії 10 14 18 

Продуктивні емоційні стратегії 68 71 75 

Непродуктивні емоційні стратегії 22 15 7 

Відносно продуктивні поведінкові стратегії 18 19 23 

Продуктивні поведінкові стратегії 64 71 73 

Непродуктивні поведінкові стратегії 18 10 4 

Стратегія вирішення проблеми 10 18 25 

Стратегія пошуку соціальної підтримки 14 23 45 

Стратегія уникнення 66 54 30 

Фізична загроза, травма або хвороба  52 29 23 

Непорозуміння з батьками та рідними 25 43 36 

Суперечки та непорозуміння з однокласниками 23 28 41 

Суперечка з подругою (другом) 34 30 36 

Суперечка з молодою людиною - 14 86 

Непорозуміння з вчителями 28 33 39 

Смерть або втрата одного з батьків 33 31 36 

Проблеми у навчанні 21 36 43 

Не пам’ятаю 23 27 50 

Інші обставини 15 34 51 
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Рис. 1. Психологічні особливості опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку 

 

Встановлено, що основними видами опанувальної поведінки є 

деструктивна, найтиповішими її механізмами є ізоляція та адикція. Встановлено 

також, що підліткам 10-13 років (ЕГ 1) найбільш притаманна деструктивна 

опанувальна поведінка з тенденцією до ізоляції. Підлітки 16-18 років (ЕГ 3) 

звертаються переважно до деструктивної опанувальної поведінки з 

використанням адикції. Підлітки 14-15 років (ЕГ 2) мають змішані форми 

опанувальної поведінки.  

Дослідження критерію змісту та оцінки життєвої ситуації також 

здійснювалося за допомогою методики визначення індивідуальних копінг-

стратегій Е. Хайма. Отримані результати показали, що непродуктивні копінг-

стратегії як показники деструктивної опанувальної поведінки здебільшого 

виражені за показниками когнітивної сфери (ЕГ 1 – 82%, ЕГ 2 – 74%, ЕГ 3 – 70%), 

відносно продуктивні як показники змішаної опанувальної поведінки – за 

показниками поведінкової сфери (ЕГ 1 – 64%, ЕГ 2 – 71%, ЕГ 3 – 73%). Копінг-

стратегії за показниками емоційної сфери представлені відносно продуктивними 
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(ЕГ 1 – 68%, ЕГ 2 – 71%, ЕГ 3 – 75%) та високим відсотком непродуктивних у 

22% підлітків 10-13 років (ЕГ 1), що визначає деструктивний та змішаний види 

опанувальної поведінки. Таким чином, опанувальна поведінка підлітків з 

порушеннями розумового розвитку забезпечується непродуктивними стратегіями 

за показниками когнітивної сфери, що підтверджує здебільшого функціональність 

деструктивної та змішаної опанувальної поведінки.  

За результатами методики «Індикатор копінг-стратегій» Дж. Амірхана 

встановлено, що домінуючою  копінг-стратегією підлітків (ЕГ 1 – 86%,  ЕГ 2 –  

74%, ЕГ 3 – 48%) є стратегія уникнення, що дає підстави стверджувати 

домінантність механізму ізоляції в опанувальній поведінці. Підлітки 10-13 років 

та 14-15 років (ЕГ 1, ЕГ 2) не продемонстрували стратегію вирішення проблеми. 

Лише 14%  підлітків 10-13 років (ЕГ 1) та 23% підлітків 14-15 років (ЕГ 2) мають 

сформовану домінуючу копінг-стратегію – стратегію пошуку соціальної 

підтримки. Це переконливо доводить, що підліткам не тільки складно 

усвідомлено ставитися до власної поведінки, але й підтверджує відсутність 

інтересу до більш складних її форм, йдеться про вчинок. У такий спосіб 

доводиться домінантність деструктивної та змішаної опанувальної поведінки. 

Поряд з цим, 45% підлітків 16-18 років (ЕГ 3) продемонстрували стратегію 

пошуку соціальної підтримки, 7% підлітків 16-18 років (ЕГ 3) – існування 

стратегії вирішення проблеми. 

Критерій прояву поведінки в життєвій ситуації підтверджено результатами 

психодіагностики за методикою дослідження вольової організації особистості 

Л. Столяренко, методикою діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса, 

методикою діагностики стану агресії (опитувальник Басса – Дарки). 

Психологічна діагностика за методикою дослідження вольової організації 

особистості Л. Столяренко дозволила виявити існування стійкої тенденції до 

недостатньої сформованості таких вагомих показників їхньої опанувальної 

поведінки як ціннісно-смислова організація особистості (ЕГ 1 – 60%, ЕГ 2 – 52%, 

ЕГ 3 – 48%) та організація діяльності (ЕГ 1 – 47%, ЕГ 2 – 40%, ЕГ 3 – 39%), яка, 

на жаль, у розрізі цього вікового періоду формується повільно. Це створює 

підстави до констатації домінування реактивності в опанувальній поведінці 

підлітків. 

За результатами методики діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса 

визначено, що загальним для всіх підлітків з порушеннями розумового розвитку є 

сформованість тривожності як стійкої особистісної властивості у формі загальної 

тривожності, страху самовираження, переживання соціального стресу, страху 

перевірки знань. Виявлено, що вікові показники у межах підліткового віку значно 

впливають на вираженість тих чи інших проявів тривожності. Так у підлітків 10-

13 років (ЕГ 1) встановлено високі показники загальної тривожності (44%) та 

страху у відносинах з учителями (41%). У підлітків 14-15 років (ЕГ 2) –фрустрації 

потреби у досягненні успіху (41%) та загальної тривожності (40%). У підлітків 16-

18 років (ЕГ 3) – найбільш високі показники загальної тривожності (47%) та 
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фрустрації потреби у досягненні успіху (39%). Здійснивши інтерпретацію 

отриманих результатів, ми дійшли висновку, що у всіх підлітків, яких було 

діагностовано, встановлено наявність тривожності як особистісної властивості.  

Отримані результати за методикою діагностики стану агресії (опитувальник 

Басса – Дарки) дали підстави визначити найбільш високі показники за такими 

формами агресії: почуття провини (ЕГ 1 – 33,8%, ЕГ 2 – 34,5%, ЕГ 3 – 33%), 

образа (ЕГ 1 – 34,2%, ЕГ 2 – 31%, ЕГ 3 – 31,9%), підозрілість (ЕГ 1 – 29,5%, ЕГ 2 – 

30,6%, ЕГ 3 – 30,9%), фізична агресія (ЕГ 1 – 29,5%, ЕГ 2 – 30,6%, ЕГ 3 – 30,9%). 

У свою чергу, ухильна чи непряма агресія (ЕГ 1 – 19,5%, ЕГ 2 – 22,7%, ЕГ 3 – 

21,8%), вербальна (ЕГ 1 – 20,8%, ЕГ 2 – 20,1%, ЕГ 3 – 20,1%) і негативізм (ЕГ 1 – 

24,1%, ЕГ 2 – 20,3%, ЕГ 3 – 24,1%) також є значущими показниками 

функціонування особистості цих підлітків. У такий спосіб опанувальна поведінка 

підлітків з порушеннями розумового розвитку обумовлюється показниками 

характеру агресивності як особистісної властивості та підкріплюється низкою її 

типових форм.  

Аналіз теоретичних та методичних основ опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку дав підстави до обґрунтування моделі (рис. 2). 

Встановлено, що підлітки з порушеннями розумового розвитку мають 

сформовану опанувальну поведінку. Виявлено, що соціально значимий для 

підлітка результат від її використання у стосунках з членами сім’ї, педагогами, 

однолітками та значимими іншими. Так, деструктивний результат (сварка, 

конфлікт, бійка та ін.) детермінує деструктивну опанувальну поведінку. 

Конструктивний (сумісне виконання діяльності, елементи дружби та залицяння, 

прагнення сподобатися іншим, виділитися серед однолітків) – конструктивну 

опанувальну поведінку. Найчастіше конструктивна опанувальна поведінка 

досягається підлітком завдяки супутньому контролю з боку дорослого.  

Деструктивна опанувальна поведінка спрямована на уникнення складної 

життєвої ситуації, на відсутність пізнавальної активності та недостатнього 

усвідомлення ситуації до її вирішення. Здебільшого деструктивна опанувальна 

поведінка підлітків з порушеннями розумового розвитку конкретизується 

психологічними механізмами ізоляції та адикції, конструктивна опанувальна 

поведінка є результатом тривалої співпраці підлітка з дорослим і виявляється в 

його здатності звернутися за допомогою до дорослого. Змішана форма 

опанувальної поведінки виявляється в емоційно-реактивному реагуванні на 

стимули життєвих ситуацій та відсутність до усвідомлення власної реактивності. 

Ці  положення  було   виявлено за результатами отриманих значень сили зв’язку  

r>0.50 та r>0.70. Встановлено, що підліткам з порушеннями розумового розвитку 

притаманне застосування здебільшого деструктивної опанувальної поведінки.  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку 

ОПАНУВАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ  

КРИТЕРІЇ Критерій змісту та оцінки життєвої ситуації 
 

Критерій прояву поведінки в життєвій 
ситуації 

 

ПОКАЗНИКИ 

Диференційна оцінка життєвої ситуації 
Когнітивні копінги  
Емоційні копінги  
Поведінкові копінги 
Стратегія уникнення 
Стратегія пошуку соціальної підтримки 
Стратегія вирішення проблеми 
Фізична загроза, травма або хвороба  
Непорозуміння з батьками та рідними 
Суперечки та непорозуміння з однокласниками 
Суперечка з молодою людиною 
Непорозуміння з вчителями 
Смерть або втрата одного з батьків 
Проблеми у навчанні 
Суперечка з подругою (другом) 

 

 

Тривожність 
Загальна тривожність 
Переживання соціального стресу 
Фрустрації потреби у досягнені успіху 
Страх самовираження  
Страх перевірки знань 
Страх не відповідати очікуванням 
оточуючих 
Фізіологічна стресостійкість 
Страх у стосунках з учителем 

Агресивність 
Агресія (фізична, вербальна, 
ухильна) 
Роздратування 
Негативізм  
Образа 
Підозрілість 
Почуття провини 

 

Вольова організація особистості  
Ціннісно-смислова організація 
особистості 
Організація діяльності  
Рішучість 
Наполегливість 
Самоволодіння самостійність 

 

ВИДИ 

гіперболізована 

Умови забезпечення опанувальної поведінки: 
вплив складних життєвих ситуацій; оцінка ситуацій; оцінка власної поведінки в складній життєвій ситуації; інтерпритація ситуацій та 
власної поведінки; організація комунікації  

змішана 

конструктивна 

деструктивна 

реактивна 

Психологічні особливості опанувальної поведінки: 
усвідомлення складних життєвих ситуацій (непорозуміння з батьками, суперечки з однокласниками, суперечки з друзями, суперечки з 
молодою людиною, непорозуміння з вчителями, втрата одного із батьків, проблеми у навчанні); стратегії вирішення складних 
життєвих ситуацій (стратегія розв’язання проблем, стратегія пошуку підтримки, стратегія уникнення); когнітивні, емоційні та 
поведінкові копінги; копінг-ресурси (фізична агресія, вербальна агресія, агресія ухилення та почуття провини) 
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У третьому розділі – «Коригувально-розвивальні технології 

опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку» –

окреслено коригувально-розвивальні технології опанувальної поведінки підлітків 

з порушеннями розумового розвитку; обґрунтовано ефективність використання; 

описано специфіку реалізації. 

Визначення коригувально-розвивальної технології опанувальної поведінки 

підлітків з порушеннями розумового розвитку ґрунтувалася на встановлених 

особливостях опанувальної поведінки цієї категорії підлітків. Напрямами 

реалізації є: психологічна діагностика, психологічне консультування, 

психологічна корекція та психологічна терапія. Основними формами реалізації 

обрано: індивідуальна та групова; психоконсультування та психотерапія; 

технології розвитку та психокорекція. Основними технологіями реалізації обрано: 

тренінгові завдання (не більше 1,5-2 години), індивідуальні психоконсультативні, 

психокорекційні, психотерапевтичні заняття (1 година), просвітницькі заняття з 

батьками (здебільшого ефективними є індивідуальні заняття з батьками чи 

членами родини підлітка). 

Психотехнологія опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку – це спосіб впливу та засіб передачі достовірної, особистісно 

і соціально значущої інформації шляхом формування взаємостосунків на основі 

довіри і рівності. Методичною основою є вплив на деструктивну опанувальну 

поведінку підлітків з порушеннями розумового розвитку. Розрахована на 18 годин 

і складається з 18 занять по 45 хвилин кожне. Виявлено, що найбільш ефективним 

є проведення занять 2 рази на тиждень. Також передбачається самостійна робота у 

формі виконання домашніх завдань. Заняття програми поєднані в такі блоки: 

введення до психокорекційного процесу; формування й розвиток конструктивної 

опанувальної поведінки; упередження реактивності та гіперболізації; 

психологічна корекція механізмів опанувальної поведінки адикції та ізоляції; 

узагальнення. 

Порівняльний аналіз результатів проведення психотехнології показав 

існування динаміки в ЕГ напротивагу КГ, що вказує на необхідність 

використовувати додаткові освітні та розвивальні ресурси з впливу на 

опанувальну поведінку цих підлітків (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Порівняльний аналіз динаміки психологічних особливостей 

опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку 

 

 

КРИТЕРІЇ 

ПОКАЗНИКИ 

ЕГ1 у % КГ1 у % 

Критерій змісту та оцінки життєвої ситуації 
 

До 

експер. 

Після 

експер. 

До 

експер. 

Після 

експер. 

Відносно продуктивні когнітивні стратегії 6 10 6 7 

Продуктивні когнітивні стратегії 12 15 12 11 

Непродуктивні когнітивні стратегії 82 77 82 80 

Відносно продуктивні емоційні стратегії 10 15 10 10 

Продуктивні емоційні стратегії 68 72 68 68 

Непродуктивні емоційні стратегії 22 18 22 21 

Відносно продуктивні поведінкові стратегії 18 24 18 19 

Продуктивні поведінкові стратегії 64 68 64 65 

Непродуктивні поведінкові стратегії 18 12 18 17 

Стратегія вирішення проблеми 10 15 10 10 

Стратегія пошуку соціальної підтримки 14 18 14 15 

Стратегія уникнення 66 60 66 65 

Ціннісно-смислова організація особистості 3 7 3 4 

Організація діяльності 7 12 7 7 

Рішучість 11 14 11 12 

Наполегливість 16 20 16 17 

Самоволодіння 8 14 8 9 

Самостійність 9 15 9 11 

Загальний показник вольової організації 

особистості 

9 15 9 11 

Синдром загальної тривожності 44 40 44 43 

Синдром переживання соціального стресу 22 18 22 21 

Синдром фрустрації потреби у досягненні успіху 32 28 32 32 

Синдром страху самовираження 22 17 22 21 

Синдром страху перевірки знань 37 31 37 37 

Синдром страху не відповідати очікуванням 

оточуючих 

23 18 23 22 

Синдром низької фізіологічної стресостійкості 21 25 21 21 

Синдром страху у стосунках з учителями 41 36 41 40 

Фізична 30,6 26,6 30,6 30,0 

Ухильна 22,7 19,7 22,7 21,7 

Роздратування 13,6 9,6 13,6 13,3 

Негативізм 20,3 17,3 20,3 20,0 

Образа 31 27 31 30 

Підозрілість 30,6 27,6 30,6 30,0 

Вербальна 20,1 17,1 20,1 19,1 

Почуття провини (аутоагресія) 34,5 30,5 34,5 33,5 
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Психотехнологія опанувальної поведінки спрямована на втілення 

психологічних умов опанувальної поведінки (вплив складних життєвих ситуацій; 

оцінка ситуацій; оцінка власної поведінки в складній життєвій ситуації; 

інтерпретація ситуацій та власної поведінки; організація комунікації) як засобів 

здобуття підлітками досвіду ідентифікації складних життєвих ситуацій та власних 

дій у їх подоланні, оскільки опанувальна поведінка створює підстави для 

формування такої ідентифікації упродовж усього життя. Поряд з цим, саме 

недостатність самостійності, усвідомлення власних дій є найбільш складним для 

таких підлітків. Встановлено, що опанувальна поведінка у цих підлітків 

забезпечується використанням технологій когнітивної модифікації і терапії, 

бесіди, рольових ігор, психогімнастики. Розроблено спеціальні заняття з 

формування: усвідомлення складних життєвих ситуацій (непорозуміння з 

батьками, суперечки з однокласниками, суперечки з друзями, суперечки з 

молодою людиною, непорозуміння з вчителями, втрата одного з батьків, 

проблеми у навчанні); стратегій вирішення складних життєвих ситуацій (стратегія 

розв’язання проблем, стратегія пошуку підтримки, стратегія уникнення); 

когнітивних, емоційних та поведінкових копінгів; особистісних властивостей 

(фізична агресія, вербальна агресія, агресія ухилення та почуття провини). 

Упровадження психотехнології створило підстави для підтвердження 

виявлених психологічних особливостей опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку.  

 

ВИСНОВКИ  
 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення й 

представлено нове осмислення проблеми опанувальної поведінки особистості з 

порушеннями розумового розвитку в підлітковому віці.  

1. Теоретичний аналіз проблеми опанувальної поведінки дав підстави 

встановити основні теоретичні підходи до обґрунтування специфіки порушень 

розумового розвитку та їх впливу на формування опанувальної поведінки та 

становлення особистості цих підлітків: клінічний, психологічний, корекційно-

розвивальний та соціологічний підходи. Описано вплив вікових новоутворень 

підліткового віку на формування опанувальної поведінки. Визначено підходи до 

обґрунтування опанувальної поведінки цієї категорії дітей: неопсихоаналітичний, 

динамічний, ресурсний та психодинамічний.  
2. Обґрунтовано психологічну діагностику особливостей опанувальної 

поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку та встановлено 

психологічні умови опанувальної поведінки: вплив складних життєвих ситуацій; 

здатність адекватної оцінки ситуацій; здатність до оцінки власної поведінки в 

ситуації; спроможність співставити ситуацію та власну поведінку; здатність 

організовувати комунікацію. 

Виявлено, що підліткам з порушеннями розумового розвитку притаманна: 

схильність до гіперболізації ситуацій, які є складними для усвідомлення підлітків; 
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відсутність ініціатив щодо встановлення мотивів розуміння ситуацій; 

домінантність реактивних поведінкових реакцій як відповідь на ситуацію. 

Встановлено, що підліткам з порушеннями розумового розвитку притаманна 

стратегія уникнення. Підлітки 12-14 років продемонстрували стратегію уникнення 

та у поодиноких випадках стратегію пошуку соціальної підтримки, і лише 

підлітки 16-17 років вказали, що вони мають у своєму арсеналі поведінкових 

стратегій стратегію вирішення проблеми. Беручи за основу суб’єктивність та 

здатності підлітка до опанування шляхом наявності особистісних ресурсів та 

пошук ймовірних способів вирішення проблем зазначаємо, що ця стратегія 

притаманна підліткам з порушеннями розумового розвитку, які не мають 

вторинних порушень особистості чи поведінки, виховуються у благополучних 

сім’ях, мають додаткове навантаження у позанавчальній діяльності та спектр 

обов’язків у системі родинного виховання.  

3. Розроблено модель опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку. Визначено показники (диференційна оцінка життєвої 

ситуації, тривожність, агресивність, вольова організація особистості), критерії 

(критерій змісту та оцінки відповідності життєвої ситуації, критерій прояву 

поведінки в життєвій ситуації), види (конструктивна, деструктивна, змішана; 

гіперболізована, реактивна) опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку.  

4. Розроблено корекційно-розвивальні технології опанувальної поведінки 

підлітків як складника психологічної допомоги, що інтегрує традиційний 

навчально-виховний процес та неформальну взаємодію в освітньому середовищі. 

Виявлено сутність психокорекції деструктивної опанувальної поведінки, як-от: 

набуття досвіду вирішення складних життєвих ситуацій, аналіз власних 

психологічних чинників (думки, почуття, стереотипи поведінки), вміння 

самостійного, усвідомленого вибору, застосування ефективних стратегій 

опанувальної поведінки. Психокорекційна робота з підлітками з порушеннями 

розумового розвитку здійснюється як в груповій, так і в індивідуальній формах з 

використанням: тренінгу поведінки, когнітивної модифікації і терапії, дискусії, 

бесіди, лекції, рольових ігор, психогімнастики, індивідуальної і рольової 

психотерапії, круглих столів, обговорення. В основу розробленої корекційно-

розвивальної технології покладено наявність спеціальних занять за темами, які 

співвідносяться зі складними життєвими ситуаціями та типами і механізмами 

опанувальної поведінки, формуванням навичок оцінки складної життєвої ситуації 

та прийняття рішень, способів подолання особистісних труднощів, криз і 

міжособистісних конфліктів. При цьому вся структура занять передбачає постійне 

тренування опанувальної поведінки учасників. 

5. Підтверджено, що опанувальна поведінка підлітків з порушеннями 

розумового розвитку – це така форма поведінки, основними психологічними 

механізмами якої є ізоляція, адикція, що визначається слабкістю пізнавальної 

діяльності, несформованістю здатностей до усвідомлення й диференціації 
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життєвих ситуацій та вибору адекватних форм реагування на них. Переконливо 

доведено, що психологічні особливості опанувальної поведінки підлітків з 

порушеннями розумового розвитку визначається домінантними складними 

життєвими ситуаціями; стратегіями вирішення складних життєвих ситуацій; 

специфікою домінантних стратегій особистісних сфер; специфікою: фізична 

агресія, вербальна агресія, агресія ухилення та почуття провини. 

Представлене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми 

активізації опанувальної поведінки особистості з порушеннями розумового 

розвитку. Перспективним для подальшого розроблення є проблема виявлення 

гендерних особливостей опанувальної поведінки та розроблення і впровадження 

системи комплексного психологічного супроводу розвитку опанувальної 

поведінки й особистості з порушеннями розумового розвитку. 
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особливостей опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового 

розвитку. Визначено основні теоретичні підходи до обґрунтування специфіки 

порушень розумового розвитку та їх впливу на формування опанувальної 
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поведінки й становлення особистості цих підлітків: клінічний, психологічний, 

корекційно-розвивальний та соціологічний підходи. Описано вплив вікових 

новоутворень підліткового віку на формування опанувальної поведінки. 

Визначено підходи до обґрунтування опанувальної поведінки цієї категорії дітей: 

неопсихоаналітичний, динамічний, ресурсний та психодинамічний.  

Розроблено модель психологічних особливостей опанувальної поведінки 

підлітків з порушеннями розумового розвитку. Визначено показники 

(диференційна оцінка життєвої ситуації, тривожність, агресивність, вольова 

організація особистості), критерії (критерій змісту та оцінки відповідності 

життєвої ситуації, критерій прояву поведінки в життєвій ситуації), види 

(конструктивна, деструктивна, змішана; гіперболізована, реактивна). 

Розроблено психтехнології опанувальної поведінки підлітків як складника 

психологічної допомоги, що інтегрує традиційний навчально-виховний процес та 

неформальну взаємодію в освітньому середовищі. Виявлено сутність 

психокорекції деструктивної опанувальної поведінки, як-от: набуття досвіду 

вирішення складних життєвих ситуацій, аналіз власних психологічних чинників 

(думки, почуття, стереотипи поведінки), вміння самостійного усвідомленого 

вибору, застосування ефективних стратегій опанувальної поведінки. Доведено, 

що психологічні особливості опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку визначається домінантними складними життєвими 

ситуаціями; стратегіями вирішення складних життєвих ситуацій; специфікою 

домінантних стратегій особистісних сфер; специфікою: фізична агресія, вербальна 

агресія, агресія ухилення та почуття провини. 

Ключові слова: опанувальна поведінка, порушення розумового розвитку, 

підлітки з порушеннями розумового розвитку, копінг-стратегії, копінг-ресурси, 

психологічний інструментарій. 
  

Макарчук Л. О. Психологические особенности совладающего 

поведения подростков с нарушениями умственного развития. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.08 – специальная психология. – Институт специальной 

педагогики НАПН Украины, Киев, 2017.  

Диссертационное исследование посвящено решению проблемы 

психологических особенностей совладающего поведения подростков с 

нарушениями умственного развития в контексте его психологических 

детерминант. Определены основные теоретические подходы к обоснованию 

специфики нарушений умственного развития и их влияния на формирование 

совладающего поведения и становления личности этих подростков: клинический, 

психологический, коррекционно-развивающий и социологический подходы. 

Описано влияние возрастных новообразований подросткового возраста на 

формирование совладающего поведения. Определены подходы к обоснованию 
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совладающего поведения этой категории детей: неопсихоаналитичный, 

динамичный, ресурсный и психодинамический. 

Разработана модель психологических особенностей такого поведения 

подростков с нарушениями умственного развития. Определены показатели 

(дифференциальная оценка жизненной ситуации, тревожность, агрессивность, 

волевая организация личности), критерии (критерий содержания и оценки 

соответствия жизненной ситуации, критерий проявления поведения в жизненной 

ситуации), виды (конструктивная, деструктивная, смешанная; 

гиперболизированная, реактивная). 

Разработан методический инструментарий психокоррекции совладающего 

поведения подростков как составляющей психологической помощи, которая 

интегрирует традиционный учебно-воспитательного процесс и неформальное 

взаимодействия в образовательной среде. Выявлена сущность психокоррекции 

деструктивного совладающего поведения, а именно: приобретение опыта решения 

сложных жизненных ситуаций, анализ собственных психологических факторов 

(мысли, чувства, стереотипы поведения), умение самостоятельно осознанно 

делать выбор, применения эффективных стратегий совладающего поведения. 

Доказано, что психологические особенности обозначеного поведения подростков 

с нарушениями умственного развития определяется доминантными сложными 

жизненными ситуациями; стратегиями решения сложных жизненных ситуаций; 

спецификой доминантных стратегий личностных сфер; спецификой: физическая 

агрессия, вербальная агрессия, агрессия уклонения и чувство вины. 

Ключевые слова: совладающее поведение, нарушение умственного 

развития, подростки с нарушениями умственного развития, копинг-стратегии, 

копинг-ресурсы, психологический инструментарий. 

 

Makarchuk L.O. Psychological characteristics of the mastering behavior of 

adolescents with intellectual disabilities. – Upon the rights for the manuscript. 

A Dissertation in Psychology (19.00.08 – Special Psychology) submitted for the 

Degree of Doctor of Philosophy. The Institute of Special Education of the National 

Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the problem of psychological characteristics of the 

mastering behavior of adolescents with intellectual disabilities in the context of its 

psychological determinants. The main theoretical approaches to the rationale of the 

specific intellectual disabilities and their influence on the formation of the mastering 

behavior and identity formation of adolescents are identified in the work. There are 

clinical, psychological, correction and developing, sociological approaches. The 

influence of age tumors of adolescence on the formation of the mastering behavior is 

described. The approaches to the rationale of the mastering behavior for this category of 

children are determined, such as: neo-psychoanalytic, dynamic, resource and 

psychodynamic. 
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The model of the psychological features for the mastering behavior of adolescents 

with intellectual disabilities was developed. The parameters (differential evaluation of 

life situations, anxiety, aggression, strong-willed personality organization), criteria 

(criteria of content and the estimation of the correspondence to the life situation, the 

criteria of display behavior in life situations), types (constructive, destructive, confused, 

exaggerated, reactive) were identified. 

The psych technology of the mastering behavior of the adolescent was developed 

as psychological assistance component that integrates traditional educational process 

and informal interaction in the educational environment. The essence of the correction 

of destructive mastering behavior was discovered, such as: gaining experience in 

solving complicated situations, analyze of own psychological factors (thoughts, 

feelings, behavior patterns), the ability of independent, informed choice, the use of 

effective strategies of the mastering behavior. It is proved that the psychological 

characteristics of the mastering behavior of adolescents with intellectual disabilities is 

determined by the dominant complex life situations; strategies for solving difficult life 

situations; specific dominant strategies of personal spheres; specific physical 

aggression, verbal aggression, aggression avoidance and guilt. 

Keywords: mastering behavior, intellectual disability, adolescents with 

intellectual disabilities, coping strategies, coping resources, psych technology. 

 


