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Леся ПРОХОРЕНКО, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ

В статті представлено результати дослідження особливості вольового акту в молодших школярів із ЗПР. Отримані дані свідчать, що основними причинами несформованості вольового акту саморегуляції у молодших школярів із ЗПР є: недорозвиток навчальної мотивації; порушення операційної сторони діяльності; нездатність до вольових зусиль при виникненні труднощів у процесі виконання діяльності.
Ключові слова: саморегуляція, вольовий акт, мотив, молодші школярі із затримкою психічного розвитку, психічні процеси.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОГО АКТА КАК ОДНОГО ИЗ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
В результате исследования автором были выяснены особенности волевого акта у младших школьников с ЗПР. Полученные
данные свидетельствуют, что основными причинами несформированности волевого акта саморегуляции у младших школьников с ЗПР является: недоразвитие учебной мотивации, нарушение операционной стороны деятельности; неспособность к
волевым усилиям при возникновении трудностей в процессе выполнения деятельности.
Ключевые слова: саморегуляция, волевой акт, мотив, младшие школьники с задержкой психического развития, психические
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF VOLITION AS ONE OF MECHANISMS OF SELF-REGULATION IN EDUCATIONAL ACTIVITY OF YOUNG
STUDENTS WITH MENTAL DISABILITIES
The process of self-regulation as a system of functional links provides the complete model of the educational activity which is being
formed and aware by a pupil. It is realized through improvement of self-regulation mechanisms. A volition in the self-regulation
process allows a person to mobilize oneself in a difficult situation (the presence of obstacles, motives’ fighting etc.), to control
oneself and self-manage.
Sh.N. Chkhartyshvili adapted method for the determination of will levels mobilization were being used for the research of a volition
formation in the process of self-regulation during the educational activity. This method allows to determine the volition structure in
self-regulation process: the appearance of motives; the fight of motives; the decision to act; the realization of a decision.
Our research results suggest that the main causes an act of self-control immatured in young students with mental disabilities are:
underdevelopment learning motivation; infringement of operating aspects of activities, the inability to willpower during the difficulties
in the activity implementation.
Keywords: self-regulation, volition, motive, young students with mental disabilities, psychical processes, development of intellect,
speech accompaniment.

В

иходячи з концепції модернізації освіти, реформування сучасних освітніх
догм спрямоване на розвиток самостійності учнів у навчальній діяльності, їх
здатності до самоконтролю та саморегуляції
в навчанні. Оновлення навчального процесу
передбачає формування навчальної діяльності як особистісної потреби учня визначеної
внутрішніми мотивами, становлення учня як

суб’єкта навчальної діяльності, що неможливо
без формування саморегуляції, яка передбачає оволодіння вольовими діями, діями самоконтролю та самооцінки.
Формування основних психологічних новоутворень дитини молодшого шкільного віку
і, власне саморегуляції, тісно взаємопов’язані
з навчальною діяльністю: учні оволодівають
знаннями, способами дій, навчаються прони-
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кати в сутність навчальних задач, розвивається мислення і мовлення, виникає необхідність
переборювати труднощі в процесі інтелектуальної діяльності [2; 5; 7].
В численних психолого-педагогічних дослідженнях процес саморегуляції розглядається
через призму емоційно-вольової та мотиваційної сфер (Н. Ах, М. Басов, І. Бех, Л. Божович,
Л. Виготський, В. Дружинін, В. Калін, В. Котирло, Ю. Куль, Л. Ланге, В. Селіванов, E. Desi,
R. Ryan та ін.). Дослідники стверджують, що
однією із ланок саморегуляції є вольова регуляція, яка пов’язана з додатковими зусиллями,
прийняттям рішень, наявністю продуманого
плану та його реалізацією. На думку науковців, вольовий акт у процесі саморегуляції дає
можливість утримати увагу на тій інформації,
яка відповідає актуально діючому спонуканню, контролювати ті дії, які перешкоджають
здійсненню необхідної дії. Водночас, вольовий
акт у процесі саморегуляції діяльності сприяє
стимуляції та відновленню мотиваційного процесу: актуалізація уявлень про очікуваний результат та інші позитивні стимули діяльності,
що дає поступово підвищити первинну привабливість мети; усунення усіх спокус, що заважають досягненню мети; вміння не занадто
довго концентруватися на невдачі, а також
відмовлятися від недосяжних цілей тощо. Тобто, вольовий акт забезпечує управління дією
крок за кроком у процесі її розгортання [1;
2; 4; 9].
Регуляційний підхід до розуміння волі як
мобілізуючого механізму під час виникнення
труднощів – знайшов місце в дослідженнях
В. Каліна, В. Селіванова. Автори розглядають волове зусилля як особливий механізм
чи засіб, за допомогою якого відбувається цілеспрямоване подолання труднощів у процесі діяльності. На думку вчених, характерною
рисою вольового зусилля є усвідомлене додаткове спонукання до дії. Водночас, В. Калін
взаємопов’язує вольове зусилля із особливою
внутрішньою активністю людини. Автор вважає, що для виконання простої діяльності достатньо простих вольових зусиль, однак, під
час складної – вольові зусилля набувають виду
розгорнутої внутрішньої дії, яка мобілізує ресурси і психічні процеси відповідно до умови
розв’язання поставленого завдання.
Отже, аналізуючи наукові дослідження
проблеми вольового акту в полі саморегуляції діяльності можна стверджувати, що такі
ланки саморегуляції як складання програми
дій на основі аналізу конкретних умов, вибір відповідних способів дій та послідовність
їх виконання – це не лише розумовий, а й

вольовий процес. Передбачення проміжних
та кінцевих результатів діяльності залежить
від вольової активності, яка спрямована на
пошук найоптимальнішого шляху досягнення мети. Водночас, вольова дія передбачає
розгляд перешкод, із якими зіткнулася особистість і які зуміла подолати в процесі досягнення мети. Труднощі, які виникають у процесі діяльності і їх подолання є обов’язковими
ознаками вольового акту саморегуляції. Вольове зусилля проявляється як реакція на
перешкоду. Безпосереднім поштовхом для
вольового зусилля є усвідомлення перешкоди – розуміння ситуації, усвідомлення мети
і засобів її досягнення. Вольова дія закінчується оцінкою досягнутого результату, яка
встановлює співвідношення запланованого,
передбачуваного і кінцевого результату.
У вітчизняній спеціальній психології і корекційній педагогіці гостро постає проблема саморегуляції навчальної і позанавчальної діяльності дітей із порушеним інтелектом (Л. Виготський, О. Дмітрієв, Г. Дульнєв, Л. Занков,
В. Лебединський, В. Лубовський, Л. Мирський,
М. Певзнер, Б. Пінський, Г. Сухарєва та ін.); саморегуляція в полі особливостей психокогнітивних процесів – Л. Занков, І. Соловйов, Б. Пінський, Г. Ліпкіна, Г. Дульнєв та ін.; формування
окремих компонентів саморегуляції у дітей зі
зниженим інтелектом: ціннісно-змістовий компонент, рефлексія (Л. Божович, Л. Бортнікова,
З. І. Карпенко, О. Осадько, Н. Росіна, Т. Шульга); формування самоконтролю та самооцінки
в структурі саморегуляції в різних видах діяльності у дітей з нормальним психічним розвитком і з порушеннями психофізичного розвитку (Н. Жулідова, Ю. Максименко, Н. Росіна
У. Ульєнкова, Ж. Шиф, Л. Ярова та ін.). Дослідники, істотною особливістю в навчальнопізнавальній діяльності дітей із порушеним
інтелектом вважають несформованість самоконтролю і саморегуляції. Вчені стверджують,
що у цих дітей спостерігається недорозвиток
мотиваційної, орієнтувальної, операційної і регулюючої ланок діяльності, а саме: нерозуміння
вимог діяльності, утруднення в процесі її виконання, невміння поетапно виконувати необхідний ряд розумових дій, зіставляти виконання
зі зразком, робити висновки, постійна необхідність у допомозі дорослого тощо.
В працях, присвячених вивченню пізнавальної діяльності у дітей із ЗПР, саморегуляція розглядалася в контексті вивчення різних психічних функцій і процесів. Дослідники
свідчать, що прояви саморегуляції в будь-яких
видах діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку мають низку специфічних особ-
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ливостей, це: відхилення в проявах вольової
регуляції, які виражаються в маніпулятивних,
хаотичних діях у процесі виконання діяльності; невміння критично оцінювати ситуацію,
невміння планувати виконання діяльності,
коректувати допущені помилки; неадекватна
самооцінка тощо. Водночас, науковці наголошують, що оволодіння вміннями контролювати і регулювати власну діяльність на кожному
етапі є найважливішим засобом корекції недоліків в інтелектуальному розвитку дітей із
ЗПР та сприяє тому, що діяльність дитини
стає більше усвідомленою, цілеспрямованою,
самостійною [3; 4; 5; 6].
У дослідженнях вольової сфери поведінки
і діяльності розумово відсталих дітей і дітей
із затримкою психічного розвитку були виявлені специфічні особливості, які окреслені
в працях Л. Виготського, Н. Коломинського,
І. Лаужікаса, С. Рубінштейна, М. Царцидзе
та ін. Автори стверджують, що ці порушення виражаються, по-перше, в підміні далеких
мотивів близькими, в бідності і слабкості потреб, інактивності до змісту запропонованого завдання, неусвідомленні його умови, нездатності до вольових зусиль при виникненні
труднощів під час виконання дій, появі вольових затримок, імпульсивних реакцій тощо,
по-друге – пояснюються інертністю нервових
процесів, ослабленістю замикаючої функції
кори головного мозку, недорозвитком різних
психічних процесів. Діти молодшого віку не
вміють контролювати свої бажання і вчинки,
підпорядковувати свою діяльність висунутим
вимогам.
Схожі порушення вольової сфери у дітей
із затримкою психічного розвитку у процесі
навчальної діяльності визначили й інші дослідники – Н. Жулідова, Л. Кузнєцова, В. Лебединський, В. Лубовський. Автори, до характерних особливостей вольової сфери дітей із
ЗПР у процесі навчальної діяльності відносять
невміння гальмувати свої емоції і бажання,
несформованість вольових зусиль, невміння
самостійно усвідомлювати мету діяльності, визначати та ставити проміжні цілі.
В дослідженнях Н. Компанець, Л. Кузнєцова, В. Лебединського, І. Марковської,
М. Певзнер та інших зазначено, що характерними для молодших школярів із ЗПР
під час виконання навчальних завдань є
специфічні особливості вольової сфери, які
полягають у наступному: вольовий імпульс
актуальної потреби ніколи не викликає дії,
у випадку необхідності здійснення вольових
зусиль, ці зусилля ніколи не докладаються
для досягнення поставленої мети, найчасті-

ше відбувається відмова від подальших дій.
Тобто, вольова сфера дітей із ЗПР не мотивована, не осмислена, несформована [4; 5].
Інші автори відзначають характерні для цих
дітей слабкість вольових процесів, емоційну
нестійкість, імпульсивність або млявість і апатичність (Н. Жулідова, Л. Кузнєцова, І. Мартиненко, С. Ніколаєв, Л. Переслені, М. Царцидзе
та ін.). Як свідчать дослідники, вольова сфера
дітей із ЗПР характеризується слабкістю спонукань і ініціативи, дії відрізняються імпульсивністю, необдуманістю, визначаються ситуативними обставинами, нецілеспрямованістю,
відсутністю або недорозвитком самоконтролю.
Відсутня боротьба мотивів, спостерігається негативізм [6].
Таким чином, проблема саморегуляції навчальної діяльності в молодших школярів із
затримкою психічного розвитку залишається
актуальною в психолого-педагогічній науці.
Для дослідження сформованості вольового акту в процесі саморегуляції навчальної
діяльності ми адаптували методику визначення рівня мобілізації волі Ш. Чхартишвілі.
Зміст методики полягав у наступному: дитині пропонувалося розв’язати 5 аналогічних
завдань, які були розміщені на подвійному
аркуші паперу. На лівій стороні аркуша –
умова завдання, яке необхідно розв’язати,
а на правій – хід розв’язання та відповідь
до цього завдання. Перед початком роботи,
дітям оголошувалась інструкція, яка передбачала розв’язання завдання на лівій стороні аркуша, однак дивитися на розв’язування
завдання на правій стороні аркуша було заборонено. Частина інструкції стосовно заборони інтонаційно виділялася і промовлялася
кілька разів.
Зазначена методика дає можливість з’ясувати особливості структури вольового акту
саморегуляції, а саме:
– виникнення мотивів діяльності;
– боротьба мотивів;
– рішення про дію;
– виконання прийнятого рішення.
Проаналізуємо результати виконання завдань.
Під час з’ясування, домінуючих мотивів,
якими дитина керується під час діяльності,
були отримані такі результати: у 35,7 % дітей
із нормальним розвитком під час розв’язання
завдань вирішальну роль відіграють навчальні
мотиви, однак, 64,3 % учнів під час виконання
завдань керувалися мотивом уникнення невдачі. У 93,4 % молодших школярів із ЗПР
переважав мотив уникнення невдачі і лише
6,6 % дітей виявили навчальний мотив.
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Отримані дані дають змогу свідчити, що несформованість навчальної мотивації у дітей із
ЗПР визначає своєрідне відношення до будьяких інтелектуальних завдань: діти прагнуть
уникати будь-яких інтелектуальних зусиль; не
можуть подолати труднощі (відмова від виконання, підміна інтелектуального завдання
ближчим, ігровим завданням); виконують завдання не повністю, а його простішу частину; не
зацікавлені в результаті виконання завдання
тощо.
Боротьба мотивів відображає наявність у
дитини внутрішніх перешкод, суперечливих
спонукань, бажань, прагнень, які стикаються
і вступають у конфлікт між собою. У молодших школярів із нормальним розвитком спостерігалося бажання дотриматися інструкції,
розв’язати правильно завдання, однак у частини дітей бажання подивитися на розв’язання
виявилося сильнішим, що дає можливість
стверджувати, що у цих дітей домінуючим є
мотив уникнення невдач. Те, що значна більшість молодших школярів із ЗПР не дотрималися інструкції свідчить про неусвідомлення
і неприйняття мети завдання, тому під час
боротьби мотивів домінуючим мотивом став
мотив уникнення невдачі, що і обумовило вибір між самостійним розв’язанням завдання
чи списуванням.
Отже, аналізуючи отримані результати можна стверджувати, що виконуючи завдання
молодші школярі із ЗПР зазвичай керуються
близькими мотивами, спрямованими на здійснення окремих операцій і дій, а не метою
завдання в цілому, що не сприяє досягненню
мети.
Виникнення і боротьба мотивів закінчується
прийняттям рішення, що означає остаточну
постановку свідомої мети. Так, під час дослідження було з’ясовано, що прийняття рішення
в 78,5 % молодших школярів із нормальним
розвитком обумовлювалося цілою програмою
дій (протягом певного часу діти уважно розмірковували як діяти і лише тоді безпосередньо
переходили до виконання намічених дій).
На відміну від своїх однолітків, у 26,6 %
учнів із ЗПР при прийнятті рішення не було
виявлено певної програми дій, діти намагалися списати окремі дії чи відповідь, 73,4 %
школярів – взагалі переписали розв’язування
повністю. Отримані дані свідчать про те, що
молодші школярі із ЗПР не мають позитивного ставлення до виконання завдання, бажання його самостійно виконати, правильно
розв’язати; аналізуючи завдання діти розуміють лише загальну мету діяльності, інструкція
ж його виконання не усвідомлюється. У молод-

ших школярів із ЗПР виявлено низький рівень
орієнтування у вимогах завдання, несформованість умінь визначати умову виконання завдання, часткове сприймання інструкцій або
її повне ігнорування, прийняття рішення про
виконання завдання не спонукається навчальними мотивами, не спричиняє внутрішню побудову програми дій тощо.
Як відомо, вольовий акт не вичерпується
прийняттям рішення, завершення його можливе тільки завдяки реальним діям, які забезпечують саме досягнення мети. Тому наступним кроком у з’ясуванні сформованості
вольового акту саморегуляції було виявлення
вмінь виконувати прийняте рішення. Так, під
час розв’язання завдань, у 57,1 % молодших
школярів із нормальним розвитком не відразу
відбувався безпосередній перехід до виконання
прийнятого рішення, лише після певних роздумів, мисленнєвого планування діти розпочали діяти, що дає змогу стверджувати, що
діти керувалися не простою близькою метою,
а віддаленою, для досягнення якої дитина визначила необхідні етапи.
Серед молодших школярів із ЗПР, 13,4 %
дітей намагалися частково розглянути розв’язування, після чого намагалися пояснити як
впровадити прийняте рішення в дію. Тобто, ці
діти не можуть утриматися в руслі складного
для них завдання і замінюють його простішим,
тим самим мимоволі полегшуючи свою розумову діяльність. 86,6 % дітей миттєво розпочали
списувати завдання повністю, що свідчить про
несформованість у цих дітей необхідних знань
і вмінь для розв’язання завдання, невміння
орієнтуватися в умові та керуватися інструкцією при обговоренні рішення, зайві вагання
при його прийнятті, невміння правильно планувати і виконувати свої дії.
Отримані дані дають можливість зробити
припущення, що у молодших школярів з нормальним розвитком більше розвинена здатність до вольових зусиль, при зіткненні з труднощами діти шукають нові способи вирішення
поставлених завдань, виявляють ініціативу,
наполегливість, активність, самостійність.
Водночас, молодші школярі із ЗПР відрізняються слабким розвитком вольових зусиль,
нерішучі, не впевнені у своїх можливостях,
потребують підтримки товаришів, дорослих
тощо. Для них характерна емоційна нестійкість, що позначається на якості виконання
будь-якого завдання, недорозвиток навчальної мотивації, домінування простих близьких мотивів під час постановки рішення про
розв’язання завдання та його виконання, при
прогностичному прийнятті рішення про здій-

«Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання», № 2, 2013

Передплатний індекс 74635

комплексна діагностика та супровід
снення дії – не передує повноцінний психічний
акт, не виробляються мисленнєві уявлення про
проміжні цілі, та способи досягнення мети в
цілому, не аналізуються можливі наслідки дій
тощо. Тому, діти із ЗПР розгублюються при
зіткненні з труднощами і, як правило, мають
низький рівень розвитку таких вольових якостей, як самостійність, рішучість, організованість, наполегливість, які не можуть використати при подоланні труднощів.
Отже, аналізуючи психолого-педагогічні
дослідження з проблеми саморегуляції та
отримані результати дослідження, можна
стверджувати, що основними причинами несформованості вольового акту саморегуляції у
молодших школярів із ЗПР є: недорозвиток
навчальної мотивації, зниження сили мотивів,
бідність і слабкість потреб, порушення програми дій, порушення операційної сторони
діяльності, несформованість регуляції діяльності, нездатність до вольових зусиль при
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виникненні труднощів у процесі виконання
діяльності.
Такі висновки спонукають до визначення
шляхів корекційної роботи, спрямованих на
формування вольового акту саморегуляції
в процесі навчальної діяльності молодших
школярів із ЗПР, що передбачатиме: формування вмінь систематично долати спочатку
невеликі труднощі, а з часом і більш значні;
усвідомлення того, що подолання труднощів
і перешкод здійснюється для досягнення певних цілей; формування вищих мотивів діяльності; формування вмінь ставити далеку
мету, розвиток вмінь уявляти етапи її реалізації, намічати найближчі перспективи її
досягнення; розвивати вміння при прийнятті
рішення визначати проміжні етапи, які дають змогу визначити необхідні способи дій
досягнення кінцевої мети; розвивати вміння
доводити прийняте рішення до логічного завершення.
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