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В Україні з кожним роком зростає кількість дітей з особливими освітніми потребами. 

Протягом останніх років поширилися складні системні захворювання. Особлива увага 

дослідників має бути зосереджена на виявленні особливостей соціалізації дітей з синдромом 

Дауна. Аналіз сучасного стану досліджень особливостей розвитку дітей даної категорії 

засвідчує, що синдром Дауна набуває все більшої розповсюдженості серед генетичних 

патологій практично в усіх країнах. Особливість цих дітей зумовлює одна зайва пара 

хромосом, яка змінює сприймання світу, наповнює його сонцем і  радісними емоціями і 

позбавляє злих намірів. Але проблемою є те, що діти з таким діагнозом відстають у розвитку 

порівняно зі своїми однолітками. У вітчизняній спеціальній педагогіці, зокрема в описі 

особливостей дизонтогенезу таких дітей, синдром Дауна прийнято відносити до розумової 

відсталості, що підтверджується симптоматикою синдрому [1, с.23]. Йдеться про певні 

порушення когнітивних здібностей та фізичного розвитку дитини. Порушення розумового 

розвитку в основному представлено в легкій та помірній формі вираженості.  

Дослідженням проблем людей із синдромом Дауна займалися такі науковці: Джон 

Ленгдон Даун (вперше охарактеризував цей синдром як окрему форму психічного розладу), 

Джером Лежен (виявив, що синдром Дауна виникає через наявність додаткової хромосоми), 

Т. П. Мєдведева (розвиток пізнавальної діяльності дітей з синдромом Дауна). Н. О.Макарчук. 

Заслуговують уваги праці провідних дослідників розвитку дітей з синдромом Дауна 

сучасного періоду за кордоном М. Бруні, А. Вермеєр, П. Лаунтеслагер , Д. Фідлер, П. 

Уіндерс та ін. 

За даними наукової літератури та дослідженнями А.М. Савицького можна 

стверджувати, що увага дітей з синдромом Дауна знаходиться на досить низькому рівні. 

Увага – це виділення одних об’єктів психічної діяльності із множини інших і концентрація 

психічної діяльності на виділених об’єктах при одночасному абстрагуванні інших. 

Фізіологічною основою уваги є виникнення зони оптимального збудження в певних відділах 

кори головного мозку при більшому або меншому гальмуванні інших відділів кори. При 

розгляді об’єктів оточуючої дійсності діти не помічають їхніх суттєвих деталей, увага 

затримується лише на яскравих деталях об’єкта, які його часто не характеризують або є 

другорядними. Їхня цікавість об’єктом часто залежить від його фізичних характеристик та 

зовнішньої мотивації  [2, с.47].  



Було проведено емпіричне дослідження уваги дітей молодшого шкільного віку, 

хворих на синдром Дауна. Вибірка становила  9 дітей (троє дівчаток  та шестеро хлопчиків), 

віком від 8 до 11 років. 

Дослідження проводилось в декілька етапів: 1) проведення дослідження за методикою 

«Тулуз-П'єрона» з метою виміряти швидкісні характеристики психічних процесів, обсяг та 

якості довільної уваги (концентрацію, стійкість, розподіл, переключення), виявити 

порушення уваги. Отримати інформацію про такі характеристики працездатності, як 

стомлюваність, тривалість циклу стійкої працездатності, періодичність відволікань і  

перепадів у швидкості роботи; 2) використання корекційної - розвивальних занять для 

розвитку уваги; 3) повторне проведення дослідження. Було проаналізовано результати 

дослідження та порівняно результати до, та після проведення корекційної роботи. На 

початку дослідження  рівень розвитку уваги  у семи дітей перебував на слабкому рівні 

(швидкість опрацювання 15-17балів, уважність 0,89-0,9балів). Це свідчить про низький 

рівень розвитку уваги. Лише двоє дітей отримала 22 та 28 балів. Це свідчить про середній 

рівень розвитку уваги (швидкість опрацювання інформації 18-29 балів, уважність 0,91-0,95). 

Корекційно - розвивальна робота тривала протягом 6 місяців, заняття проводились тричі на 

тиждень тривалістю 35-40 хв., і складалися з комплексу вправ на розвиток уваги: 

«Шифрувальник», «Знайди пару», «Допиши визначення», «Намалюй таку ж фігуру», 

«Розділи слова на групи», «Підкресли «навпаки», «Перетвори одні слова в інші», «Склади 

слова» та інших.  Після проведення корекційних занять  видно значне покращення 

результатів – всі семеро дітей отримали від 18 до 25 балів. Це свідчить про середній рівень 

розвитку уваги. Покращення результатів спостерігається у 7 з 9 досліджуваних. Якщо робота 

з дітьми буде продовжена, то вони можуть досягти доброго та високого рівня розвитку 

уваги.  

Таким чином, на розвиток уваги дітей з синдромом Дауна можна впливати за 

допомогою корекційної роботи. Виявлення особливостей такого впливу і апробація 

корекційних та інших способів роботи з цією категорією дітей становить перспективи  

подальших досліджень. 
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