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мотиваційно-вольового та власне поведінкового компонентів поведінки 

розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації.  
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Успішність розв'язання складних ситуацій, з якими розумово відсталі 

молодші школярі зустрічаються під час навчання, спілкування з дорослими, 

однолітками, визначається силою та характером мотивації виконуваної 

діяльності, наполегливістю у досягненні мети, ступенем розвитку самостійності   

у вирішенні власних проблем, розвитком навичок самоконтролю (І.В.Бондар, 

Г.М.Дульнєв, В.О.Липа, М.П.Матвєєва, Б.І.Пінський, В.М.Синьов).  

В ході констатуючого експерименту нами були створені 

експериментальні ситуаціі двох типів, які дозволяли виявити особливості та 

рівні розвитку мотиваційного, поведінкового компонентів поведінки в 

ситуаціях фрустрації розумово відсталих молодших школярів. В першому 



експерименті ситуація фрустрації була змодельована під час заняття з 

трудового навчання. Перед дітьми було поставлено мету - правильно 

виготовити запропоновану вчителем аплікацію з опорою на зразок. Мотивом 

діяльності була винагорода за правильне виконання завдання, отримання 

винагороди стимулювало дітей до досягнення мети. На початку заняття дітям 

повідомлялась інструкція, учні перераховували паперові деталі аплікації, які 

вони отримали, порівнювали їх кількість з кількістю деталей зразка. У процесі 

виготовлення аплікації експериментатор непомітно забирав деякі з деталей 

аплікації. Ситуація усвідомлення дитиною факту невистачу деталей для 

виготовлення аплікації розцінювалась нами як фрустраційна ситуація в 

процесі діяльності досліджуваного. Під час даного експерименту фіксувалися і 

кількісно оцінювалися показники 1) мотиваційно-вольового компоненту 

поведінки в ситуаціях фрустрації - мотивовідповідність та організованість 

поведінки метою; 2) виділялися однозначні, відносно елементарні фрагменти 

поведінки в ситуаціях фрустрації, які класифікувались згідно критеріїв 

С.Розенцвейга. 

Експеримент другого типу дозволив зафіксувати особиливості поведінки 

розумово відсталих дітей в ситуаціях фрустрації, які не пов'язані з виконанням 

навчальних завдань. Досліджуваним за інструкцією експериментатора було 

необхідно скласти з кубиків Кооса запропонований візерунок. З декількох 

запропонованих завдань аналізу підлягали особливості виконання трьох з них, 

при виконанні яких дитина зустрічалася з ситуацією утруднення. Наочний 

матеріал кубиків Кооса дозволяє екстеріорізувати процес вирішення завдання, 

побачити в розгорнутому вигляді ті способи, якими дитина намагається 

перебороти утруднення. В якості показників поведінкового компоненту ми 

обрали наступні характристики: 1. кількість спроб, які дитина самостійно 

використовує для подолання утруднення, що виникло; 2. кількість спроб, які 

дитина використовує для переборення перешкоди за участю експериментатора; 

3. сума відмов від діяльності при визнанні утруднення в процесі виконання 

завдання. 



В дослідженні приймали участь учні молодших класів допоміжних та  

загальноосвітніх шкіл віком від 7 до 10 років м. Луганська. В процесі 

математичної обробки результатів для порівняння груп досліджуваних за 

результатами спостережень ми використовували хи-квадрат (Χ²). Частина 

показників нашого дослідження порівнювалися за допомогою 

непараметричного критерію Манна-Уітні. 

Дослідження мотиваційно-вольового компоненту в процесі проведення 

експерименту першого типу виявило, що загальним для розумово відсталих 

дітей в ситуаціях фрустрації є втрата усвідомленого зв'язку із заданою метою 

діяльності, спрощення та підміна мети діяльності, наявність помилкових дій, 

які не сприяють досягненню результата, коротка мотивація діяльності [1,2]. В 

процесі експерименту були виявленні якісні відмінності між досліджуваними 

вже в підготовчій частині заняття. Більшість дітей експериментальної групи та 

100% дітей контрольної групи при повідомленні умов виконання завдання, 

інструкції виявляли інтерес до завдання. Учні масових шкіл ставили 

експериментатору запитання для уточнення ходу подальшого виконання 

завдання, що могло свідчити про достатнє розуміння, усвідомлення інструкції 

та зацікавленість. Розумово відсталі учні не уточнювали зміст завдання для 

визначення послідовності дій. Вони розпочинали виконання завдання без 

необхідної орієнтації в умовах ситуації, не уточнювали характер і склад 

обладнання, необхідного для роботи, не визначали послідовність дій [1, с.11]. 

Коли досліджувані помічали недостатність деталей для виготовлення 

аплікації фіксувалося тимчасова зупинка виконання завдання. Усвідомлення 

дітьми нових умов ситуації призводило до спрямування поведінки на пошук 

деталі, яка «загубилась», звернення до дорослого, пошук шляхів самостійного 

розв'язання складної ситуації. Розумово відсталі діти в ситуації фрустрації 

могли поводитись пасивно, не проявляли самостійних спроб вирішення 

ситуації. Деякі з учнів допоміжних шкіл не помічали відсутності деталі, не 

усвідомлювали зміни умов виконання завдання та продовжували виконання 

роботи. В такому випадку експериментотор звертав увагу дітей на 



невистачання необхідних деталей та фіксував подальші зміни в поведінці 

дитини. У 59 % від загальної кількості ситуацій фрустрації поведінка розумово 

відсталих дітей зберігала усвідомлений зв'язок з мотивом діяльності, тобто 

досліджувані намагалися отримати винагороду, навіть незважаючи не 

неможливість правильно і точно виконати аплікацію. Розумово відсталі діти 

спрощували завдання, ігнорували факт невистачі деталі, замінювали деталь, 

якої не вистачає, іншою. У 41% випадків в ситуаціях фрустрації розумово 

відсталі втрачали усвідомлений зв'язок з мотивом діяльності, відмовлялись 

виконувати діяльність, проявляли негативізм, агресивні дії або поводились 

пасивно, не засмучувались при неотриманні винагороди. Аналіз дослідження 

цілеспрямованості поведінки показало, що у 46,8% випадків розумово відсталі 

діти намагалися досягти мету діяльності шляхом організації самостійних 

пошукових спроб. Ці спроби часто не призводили до розв'язання складних умов 

ситуації та досягнення мети, часто мали нерезультативний характер.  У 

порівнянні, досліджувані контрольної групи у 69% випадків проявляли спроби 

отримати результат та досягти мету завдання, частіше застосовувли 

результативні спроби. Кількісний аналіз результатів дозволив виявити групи 

досліджуваних за рівнями сформованості мотиваційно-вольового копоненту 

поведінки в ситуаціях фрустрації (табл.1) 

Таблиця 1 

Результати вивчення груп досліджуваних за рівнями формованості 

мотиваційно-вольового компоненту поведінки в ситуаціях фрустрації 

Мотиваційно-вольовий 

компонент 0 1 2 

Норма 5.9%  13.7%  80.4%  

Розумова відсталість 30.5%  47.6%  22,00% 
 

Розумово відсталі діти показали переважно середній рівень 

сформованості мотиаційно-вольового компоненту (47,6% досліджуваних), 

(Χ²=43.7; p=0), який характеризується усвідомленим зв’язком поведінки з її 

первинним мотивом, проте втрачається орієнтація поведінки на мету 



діяльності, лише окремі дії залишаються цілеспрямованими. Учні масових шкіл 

продемонстрували значно вищі показники - 80,4% досліджуваних мають 

високий рівень мотиваційно-вольового компоненту, тобто в ситуації фрустрації 

їх поведінка має усвідомлений зв'язок з первинним мотивом діяльності, 

характеризується цілеспрямованістю. Спостереження під час експерименту 

дозволило виявити види поведінки, які застосовують молодші школярі під час 

утруднень (табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати експериментального дослідження видів реагування 

досліджуваних в ситуаціях фрустрації (класифікація С.Розенцвейга) 

 Оцінки експертів та їх кількість χ²   

Експ.E 0 1 2 3  

Норма 15.7%  54.9%  25.5%  3.9%  (Χ²=14.7; p=0.002) 

Розумова відсталість 4.9%  39,00% 30.5%  25.6%   

Експ.I 0 1 2   

Норма 3.9%  54.9%  41.2%   (Χ²=24.1; p=0) 

Розумова відсталість 34.1%  53.7%  12.2%    

Експ.M 0 1 2   

Норма 27.5%  70.6%  2,00%  (Χ²=12.8; p=0.002) 

Розумова відсталість 42.7%  41.5%  15.9%    

Експ.OD 0 1 2   

Норма 9.8%  51,00% 39.2%   (Χ²=8.9; p=0.012) 

Розумова відсталість 0,00% 63.4%  36.6%    

Експ.ED 0 1 2   

Норма 25.5%  54.9%  19.6%   (Χ²=2.5; p=0.289) 

Розумова відсталість 14.6%  64.6%  20.7%    

Експ.NP 0 1 2   

Норма 15.7%  66.7%  17.6%   (Χ²=6.1; p=0.048) 

Розумова відсталість 34.1%  47.6%  18.3%    

Експ.E.OD 0 1    

Норма 58.8%  41.2%    (Χ²=13.2; p=0) 

Розумова відсталість 21.6%  78.4%     

Експ.E.NP 0 1    

Норма 68.6%  31.4%    (Χ²=6.7; p=0.01) 

Розумова відсталість 40.8%  59.2%     

Експ.I.OD 0 1    

Норма 70.6%  29.4%    (Χ²=3.8; p=0.05) 

Розумова відсталість 88.2%  11.8%    

Експ.I.NP 0 1    

Норма 25.5%  74.5%    (Χ²=22.6; p=0) 

Розумова відсталість 74.5%  25.5%     



 

Практично у всіх випадках можна спостерігати значні відмінності між 

виборками розумово відсталих та нормальних дітей. Розумово відсталі діти в 

ситуаціях фрустрації частіше проявляють екстрапунітивні реакції (Χ²=14.7; 

p=0.002) і значно менше інтропунітивних (Χ²=24.1; p<0.001) та імпунітивних 

реакцій (Χ²=12.8; p=0.002). Діти з нормальним розвитком показали переважно 

імпунітивні реакції, середній рівень яких виявлений у 70,6% досліджуваних, 

рідше виявлені екстрапунітивні та інтропунітивні реакції (54,9%). Розумово 

відсталі діти в ситуаціях фрустрації фіксуються на фрустраторі, зовнішній 

перешкоді, менш схильні до ігнорування перешкод (ОD) (64,3%) (Χ²=8.9; 

p=0.012). Показник фіксації на самозахисті (ED) у розумово відсталих дітей 

значно не віддрізняється від норми. Аналіз загальних тенденцій доводить, що 

розумово відсталі діти схильні підкреслювати зовнішні перешкоди (Е-OD) 

(78,4%), в ситуації фрустрації виявляють несамостійність, очікують допомоги 

ззовні для вирішення проблеми (Е-NP) (59,2%). Значно різняться показники 

інтропунітивних реакцій з фіксацією на задоволенні потреби I-NP. Діти, що 

нормально розвиваються, демонструють значну схильність до самостійного 

розв'язання ситуації фрустрації (74,5%), розумово відсталі діти переважно не 

схильні до самостійного вирішення труднощів - тільки 25,5% дітей виявили 

самостійність. 

В процесі експерименту другого типу була використана методика 

«Склади візерунок» із застосуванням кубиків Кооса. В процесі експерименту 

розумово відсталі діти виявили різну зацікавленість до змісту завдання. 

Розумово відсталих дітей привертав зовнішній вигляд матеріалу завдання, 

яскравість візерунків, несхожість матеріалу з типовими завданнями шкільної 

програми. Але досліджувані починали діяти без попереднього аналізу зразка, 

орієнтації в умовах завдання. Діти з нормальним розвитком із зацікавленістю 

виконували завдання, в процесі повідомлення інструкції виявляли інтерес, 

уважно роздивлялися зразки орнаментів, уточнювали інструкцію, ставили 

запитання до експериментатора. В складних ситуаціях досліджувані 



контрольної групи у 100% випадків самостійно намагалися вирішити ситуацію 

неуспіху. Розумово відсталі діти не могли організувати самостійні пошуки 

шляхів виходу з ситуації неуспіху й одразу зверталися до дорослого.  Могли 

проявляти безпорадність, пасивність, за умови нерезультативності спроб 

потребували допомоги або відмовлялися від виконння завдання. Результативні 

самостійні спроби організовувались рідко, лише у 20% випадків (табл. 3). 

Таблиця 3 

Результати експериментального вивчення поведінки в ситуаціях 

фрустрації із застосуванням кубиків Кооса 

 

Норма  

(N=51) 

Розумова  

відсталість  

(N=82) U p 

Самостійні спроби 9,4 3,9 4009,5 <0.001 

Спроби з допомогою 5,2 7 1226,5 <0.001 

Відмови 0,6 2,3 621,5 <0.001 

Бачимо, що розумово відсталі молодші школярі показали в процесі 

виконання завдання достовірно меншу кількість спроб самостійного 

розв'язання ситуацій фрустрації (U=4009,5; p<0.001), порівняно з дітьми в 

нормі. Труднощі стимулювали розумово відсталих молодших школярів частіше 

звертатися по допомогу до дорослого (U=1226,5; p<0.001) або відмолятися від 

виконання завдання. Учні допоміжних класів виявили значно більшу кількість 

відмов від завдання  у випадку фрустрації (U=621,5; p<0.001) порівняно з 

дітьми, що нормально розвиваються. 

Отримані відомості дають змогу зробити висновок про переважання 

середнього та низького рівня сформованості мотиваційно-вольового копоненту 

поведінки в ситуаціях фрустрації у розумово відсталих молодших школярів. 

При зіткненні з труднощами діти втрачають усвідомлений зв'язок із заданою 

метою діяльності, спрощують та підмінюють мету, виявляють коротку 

мотивацію діяльності. В ситуаціях фрустрації частіше проявляють 

екстрапунітивні реакції, фіксуються на фрустраторі, зовнішній перешкоді, 

виявляють несамостійність, очікують допомоги ззовні для вирішення проблеми.  

Труднощі в діяльності не стимулюють розумово відсталих дітей до 



самостійного їх розв'язання, діти частіше звертаються по допомогу до 

дорослого або відмовляються виконувати діяльність.  
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