
ВІДГУК 

 

на дисертаційну роботу Макарчук Людмили Олексіївни 

«Психологічні особливості формування опановуючої поведінки підлітків 

з розумовою відсталістю»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.08 - спеціальна психологія. 

 

Представлені результати наукового вирішення проблеми опанувальної 

поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку є актуальними у світлі 

сучасної психологічної науки.  В той же час, активні євроінтеграційні поступи 

України та, як наслідок, процеси реформування й модернізації освіти,спричинили 

перегляд розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями розумового 

розвитку. Зокрема, запровадження інклюзивної освіти  вимагає перегляду та  

удосконалення існуючих традиційних підходів, а також й відмови від певних 

стереотипівв освітньому процесі дітей з порушеннями розумового розвитку. 

Диференціація порушень розумового розвитку за етіологічним фактором призвела 

до розширення спектру проявів та симптомів, і, як наслідок, збільшення кількості 

дітей, які підпадають під цю дану категорію. Таким чином, актуальність обраної 

Макарчук Л.О. проблемине потребує додаткових підтверджень та її формулювання 

в дисертаційному дослідженні є безсумнівним, що вдало сформульовано 

дисертанткою у актуальності дослідження та узагальненні методологічних  

концептів її обгрунтування. 

Методологічний апарат дослідження дотримано згідно вимог ВАК України. 

Мета змістовно та стилістично узгоджена з предметом і конкретизована в 

завданнях. Підтвердження реалізації мети  представлено в  експериментальних 

базах дослідження та закладах, в яких було впроваджено його результати. Поряд з 

цим, констатовано вірогідність здобутих результатів.  Апробація  дослідження 

здійснювалася за участю дисертантки не лише на міжнародних та науково-

практичних конференціях, але й проходженням та оприлюдненням результатів на 

навчальних семінарах, курсах підвищення кваліфікації, засіданнях освітніх, 

наукових та соціальних установ.  



Логічно викладено обґрунтування наукової новизни та практичного значення 

здобутих результатів. Також, очевидною є узгодженість завдань дослідження з 

результатами теоретичного аналізу проблеми, констатувального та формувального 

експериментів. 

Так, здобутками теоретичного аналізу проблеми є: 

- визначення підходів досліджень порушень розумового розвитку,  

- специфіки функціонування поведінки при цих порушеннях, 

- конкретизація цієї специфіки на площині підліткового віку.  

Заслуговує на увагу виокремлення проблеми опанувальної поведінки 

розумово відсталих підлітків на матеріалі досліджень в яких вона розкривається 

дотично. А саме:, вперше визначено ресурсний, динамічний, неопсихоаналітичний 

та психодинамічний підходи до обґрунтування психології опанувальної поведінки 

в ракурсі досліджень олігофренопсихології та спеціальної психології. 

Дивертанткою здійснено якісний аналіз цих підходів, що дає підстави 

стверджувати існування цього виду поведінки незалежно від етіології порушень у 

розвитку.  

Очевидно, що в сучасній спеціальній психології та корекційній педагогіці 

здійснено достатньо ґрунтовні наукові пошуки з вирішення проблем розумово 

відсталих дітей. Водночас, акцент здійснювався на їхній пізнавальній діяльності та 

констатації специфіки їхньої навчальної діяльності в межах молодшого шкільного 

віку. Підлітковий вік, здебільшого, в спеціальній психології досліджено через 

контекст їх соціальної адаптації засобами трудової діяльності, хоча існує наукова 

школа з опису формування свідомої навчальної діяльності у цих дітей 

(Г. Мерсіянова, О. Хохліна). Через етіологію порушень розумового розвитку 

здебільшого визначаються адиктивні форми поведінки. 

 Представлені ж результати дослідження проблеми опанувальної поведінки в 

теоретичному аспекті визначають домінантну роль психічної активності підлітка в 

якості суб’єкта власної поведінки та обґрунтовують спектр переживань труднощів 

у взаємодії з оточуючою дійсністю. Таким чином, можна констатувати, що у 

першому  завдання дослідження ефективно розкрито основні підходи (клінічний, 



психологічний, корекційно-розвивальний та соціологічний) до формування 

опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку та 

констатовано основні підходи до обґрунтування її змісту (ресурсний, динамічний, 

неопсихоаналітичний та психодинамічний).  

Психологічні особливості опанувальної поведінки та розроблення моделі цієї 

поведінки здійснено в межах констатувального дослідження. Основними 

здобутками констатувального експерименту є: 

• визначення критеріїв опанувальної поведінки (критерій змісту та оцінки 

життєвої ситуації; критерій прояву поведінки в життєвій ситуації); 

• підбір та диференціація психодіагностичного інструментарію й емпіричне 

підтвердження визначених критеріїв; 

• організація психологічної діагностики з урахуванням особливостей 

підлітків, відповідно до яких було обрано проективні та тестові методики; 

• розроблено авторську проективну методику з метою діагностики змісту та 

оцінки життєвих ситуацій, які переживають підлітки з порушеннями розумового 

розвитку, що  підтверджується відсутністю даного діагностичного інструментарію 

в олігофренопсихології; 

• здійснено інтерпретацію отриманих результатів, що дало підстави до 

визначення психологічних особливостей опанувальної поведінки цієї категорії 

підлітків; 

• математичне оброблення отриманих результатів та їх інтерпретація стало 

підставою для створення моделі опанувальної поведінки підлітків з порушеннями 

розумового розвитку; 

• визначено умови забезпечення опанувальної поведінки даної категорії 

підлітків. 

Отримані результати відображають друге та третє завдання дослідження й 

достатньо вдало представлені в змісті наукову новизну та практичне значення 

здобутих результатів.  

Беручи до уваги етіологічну складність порушень розумового розвитку, 

дисертанткою здійснювався коригувально-розвитковий вплив, оскільки в контексті 



розвитку опанувальної поведінки підлітків з порушеннями розумового розвитку 

корекція значно ускладнює її результативність. В роботі здійснено вдалу спробу 

диференціювати опанувальну поведінку на конструктивну, деструктивну й 

змішану, а також, за проявами, на реактивну та гіперболізовану, що й дозволило 

здійснювати оригувальну дію деструктивних/змішаних, активних/гіперболізованих 

форм опанувальної поведінки та розвивати конструктивну опанувальну поведінку. 

Відповідно, формувальний експеримент розкривається дисертанткою в 

контексті обґрунтування корекційно-розвивальних технологій та методики 

фасилітації розвитку опанувальної поведінки цих підлітків. Констатовано змістові 

блоки методики, які узгоджено з формами та засобами її реалізації.Здійснено 

порівняльний аналіз отриманих змін в показниках опанувальної поведінки цих 

підлітківта запропоновано рекомендації фасилітації розвитку опанувальної 

поведінки даної категорії  підлітків.  

В рекомендаціях розкрито зміст коригувальних дій та їх призначення, 

констатовано специфіку психічної діяльності підлітків з порушеннями розумового 

розвитку та подано диференційовані за видом опанувальної поведінки рекомендації 

щодо здійснення коригувально-розвивальної роботи.Таким чином вирішено 

четверте завдання дослідження.  

Вагомим аргументом цієї роботи є переконливий доказ функціональності 

опанувальної поведінки з позицій переживання цими підлітками складних 

життєвих ситуацій,визначення їх форм, дослідження ймовірних стратегій, що їх 

представляють.  

Поряд з цим, не менш важливим є обґрунтування поняття «опанувальна 

поведінка підлітків з порушеннями розумового розвитку», констатація 

психологічних особливостей цієї 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)) та умови 

забезпечення конструктивної опанувальної поведінки цих підлітків у складних 

життєвих ситуаціях (оцінка ситуацій, оцінка власної поведінки в ситуації, 

ідентифікація ситуації та власної поведінки, організація комунікації у складних 

життєвих ситуаціях). 

В роботі чітко сформульовані висновки до кожного розділу та загальні 

висновки, які підтверджують вирішення встановлених завдань та досягнення мети. 

Логічність та послідовність викладеного матеріалу свідчить про ґрунтовне 

розкриття теми дослідження. 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. 

Поряд із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи хотілося б 

висловити певні зауваження та побажання: 

1. Теоретичний аналіз, представлений в дослідженні, ґрунтовно висвітлює 

підходи до обґрунтування порушень розумового розвитку та опанувальної 

поведінки, поряд з цим, недостатньо розкрито науковий феномен «складна життєва 

ситуація». Представлене в роботі визначення не вичерпує усього змісту цього 

аспекту. 

2. Попри ґрунтовність констатувального дослідження вагомим є 

встановлення гендерних відмінностей в переживанні складних життєвих ситуацій 

підлітками з порушеннями розумового розвитку, що не знайшло відображення у 

роботі. 

 3. В роботі представлено методику фасилітації розвитку опанувальної 

поведінки підлітків, яких було досліджено. В авторефераті цей вагомий складник 

дослідження не розкрито. 

4. Робота не позбавлена граматичних, лексичних та стилістичних огріхів як у 

тексті дисертації, так і в авторефераті. 



 


