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Анотація. В роботі показано оцінку психофізіологічного стану сліпих та слабкозорих дітей, що полягає у 
визначенні стійкості психофункціональної системи людини на підставі виміру психофізіологічних показників 
швидкості, який відрізняється тим що вимірюють показники виконання простої слухомоторної реакції, 
здійснюють комп’ютерну обробку отриманих даних, після чого отримують три інтегральні критерії стану 
психофункціональної системи, а саме: функціональний рівень системи (ФРС), стійкість реакції (СР), рівень 
функціональних можливостей (РФМ).  
Ключові слова: слухомоторна реакція, психофізіологічний стан, психомоторика, оцінка психомоторних 
якостей, що індивідуалізувалася. 
Аннотация. Дичко В.В. Методы диагностики нарушений психомоторных реакций у слепых и 
слабовидящих детей. В работе приведено определение оценки психофизиологического состояния слепых и 
слабовидящих детей, которое заключается в определении стойкости психофункциональной системы человека 
на основании измерения психофизиологических показателей быстроты, которое отличается тем, что измеряют 
11 основных показателей выполнения простой слухомоторной реакции, осуществляют компьютерную 
обработку полученных данных, после чего получают три интегральные критерия состояния 
психофункциональной системы, а именно: функциональный уровень системы (ФРС), стойкость реакции (СР), 
уровень функциональных возможностей (РФМ). 
Ключевые слова: слухомоторная реакция, психофизиологическое состояние, психомоторика, 
индивидуализированная оценка психомоторных качеств. 
Annotation. Dichko V.V. Methods of diagnostic of breaking psychomotor reactions at blind and cecutient 
children. Definition of an assessment of a psychophysiological state of blind and cecutient children which consists in 
definition of durability psychofunctional system of the person on the establishment of gauging psychophysiological 
parameters of rapidity which differs that is in-process reduced that measure 11 basic parameters of execution of simple 
acoustical motor reaction, realize computer machining obtained datas then gain three integrated criteria of a state 
psychofunctional system, namely: a function level of system, durability of reaction, a level of functionalities. 
Keywords: acoustical motor reaction, psychophysiological state, psychomotor system, individualized assessment of 
psychomotor qualities. 
 

Вступ. 

Актуальною проблемою диференціальної психофізіології, клінічної патофізіології, спеціальної 
педагогіки є визначення індивідуальних особливостей психофізіологічного стану сліпих і слабкозорих дітей, з 
метою своєчасного виявлення порушень психомоторного розвитку. 

Сьогодні відоме використання психомоторних показників для оцінки психофізіологічного стану дітей, 
доцільність цього приведена Е.П. Ільїним. Але цей спосіб не влаштовує фахівців дефектологів з таких причин: 
• устаткування не дає можливість досить точної реєстрації показників рухової активності і реактивності 
у сліпих і слабкозорких дітей; 
• функціональні проби виконуються окремо, без урахування зв'язків між ними; 
• відсутня чітка документальна фіксація результатів, не проводить комп'ютерна обробка і аналізів 
первинних даних; 
• не певні чіткі критерії стійкості психофункціональних систем, які визначають рівень функціонального 
стану людини; 
• результати випробувань розглядаються окремо без комплексного уніфікованого аналізу. 

Оскільки психомоторика це об’єктивізація в русі будь-яких психічних функцій, за результатами 
психомоторних випробувань (тестові методики) можна судити не тільки про рухову сферу людської психіки, 
але і про інші її сфери (афектної, сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, вольової) [4,6,9].  

І.М.Сеченов вказував, що в психомоторній організації дитини всі форми психічного відображення, і 
руховий аналізатор виступає як інтегратор всіх систем аналізаторів мозку. 

За даними дослідників психомоторика школярів є цілісним, системно-інтегральним утворенням у дітей; 
встановлені - численні зв'язки між різними сторонами психічного і моторного розвитку. Чим успішніше 
виконуються дії, що вимагають зорово-моторної координації, тим вищі інтелектуальні показники розвитку 
дитини, особливо невербальні. 

У фізичній реабілітації методики орієнтовані на оцінку психомоторних якостей, використовуються для 
діагностики рухового розвитку в онтогенезі і своєчасного виявлення психомоторних порушень. Психомоторні 
показники звичайно включаються в аналіз загальних результатів психодіагностики, при проведенні 
комплексного спостереження не тільки за психомоторним розвитком дитини, але за його емоційним, 
інтелектуальним і сенсорно-перцептивним [9]. 

Це зумовило проведення нами комплексних досліджень у напрямі розробки методу інтегральної оцінки 
психомоторних якостей дітей і підлітків на підставі окулодинамічних параметрів зорової аферентації [6,9]. 



 
Робота виконана за планом НДР Слов’янського державного педагогічного університету. 
Мета: визначення рівень психомоторики у сліпих і слабкозорих дітей з урахуванням індивідуальних 

особливостей і психофізичного статусу для  своєчасного виявлення порушень психомоторних функцій. 
Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Розробити програму обстеження сліпих та слабкозорих дітей з використанням об’єктивних 
психофізіологічних методів. 

2. Своєчасне виявлення порушень психомоторної функції дітей з вадами зору. 
3. Оцінка психомоторики на основі рухових тестів. 

Результати дослідження. 
Для виконання поставлених завдань дослідження нами були обстежені 35 сліпих та слабкозорих 

школярів загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами зору № 1 м. Слов’янська віком 7-17 років, та 20 
здорових дітей загальноосвітньої школи № 12. Залежно від віку діти були розбиті на 3 підгрупи: молодший 
шкільний вік – 7-10 років, середній шкільний вік 11-14 років, підлітковий вік -15-17 років. 

Нами розроблений спосіб оцінки психофізіологічного стану людини за рахунок використання 
об'єктивних параметрів стійкості психофункціональної системи при проведенні простої слухомоторної реакції і 
їх критериального аналізу, що дозволить оцінити психофізіологічний стан дитини. 

Поставлене завдання дозволяється тим, що в способі оцінки психофізіологічного стану сліпих і 
слабкозорих дітей, який полягає у визначенні стійкості психофункціональної системи людини на підставі 
вимірювання психофізіологічних показників швидкості, вимірюють одинадцять основних показників 
виконання слухомоторной реакції, здійснюють комп'ютерну обробку отриманих даних, після чого одержують 
три інтегральні критерії стану психофункціональної системи, які свідчать про рівень її стійкості і 
характеризують рівень порушення при патології.  

Запропонований метод оцінки психофізіологічного стану сліпих і слабкозорих дітей за об'єктивними 
параметрами стійкості психофункціональних систем на підставі показників проведення простої слухомоторної 
реакції може бути використаний для визначення індивідуальних особливостей психофізіологічного стану дітей 
із порушеннями зору.  

Пропозиція, яка полягає в тому, що оцінка психофізіологічного стану сліпих і слабкозорких дітей, що 
індивідуалізується, здійснюється на підставі аналізу показників слухомоторної реакції одинадцяти параметрів 
рухової активності, по яких визначається рівень стійкості, в свою чергу виступає, інтегральною оцінкою 
психофізіологічного стану людини. 

Для того, щоб обстежені підлітки були диференційовані за станом психомоторики необхідно було на 
підставі проведеної психодіагностики визначити той узагальнений показник, який би враховував результати 
всіх тестів, що оцінюють психомоторні якості. 

Критерійний аналіз стійкості психофункціональних систем здійснюється на підставі таких основних 
показників простої слухомоторної реакції (ПСМР):  
1. Середнє значення часу ПСМР реакції. 
2. Число помилок запізнювання. 
3. Число помилок випередження. 
4. Середнєквадратичне відхилення від нормативного значення. 
5. Медіана. 
6. Мода. 
7. Асиметричність. 
8. Ексцес. 
9. Функціональний рівень систем. 
10. Стійкість реакції. 
11. Рівень функціональних можливостей. 

Швидкість реакції (ШР) і інші показники виконання простої слухомоторної реакції надають можливість 
оцінити психофізичний стан сліпих і слабкозорих дітей, а також поточний функціональний стан дітей і 
дорослих без порушень зорових функцій. 

Здійснюють статистичний аналіз по кожному з одержаних показників, до якого входять: розподіл частот 
первинних даних з представленням результатів у вигляді таблиць, ділення; розрахунок середніх величин 
(середнє арифметичне, медіана, мода); розрахунок достовірності одержаних результатів; розрахунок асиметрії; 
коефіцієнти Уїппла та Лоскутовой. 

Аналізуючи вищезазначені об'єктивні психофізіологічні параметри ПСМР, які характеризують стійкість 
утворення психофункціональних систем на організменному рівні (збільшення розкиду фізіологічних 
показників) і одержують характеристику актуального психофізіологічного стану дітей у вигляді трьох 
інтегральних критеріїв, які виявляють індивідуальні особливості психофізіологічного стану. 

Нами експериментально одержані інтегральні критерії, які характеризують рівні функціонального стану 
ЦНС сліпих і слабкозорих дітей в нормі і визначають ступінь його зміни при патології, таблиця 1. 

Таблиця 1 
Середні значення і середньоквадратичні відхилення отриманих оцінок за показниками, що вивчаються, в групах 

дітей різних віків 
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7-10  х 2 26,3 313,3 1,1 1,4 305,3 284,8 4,3 1,6 3,0 -3,5 2,0 1,8 

 σ 3 13,45 33,53 0,19 0,55 82,60 33,48 0,55 0,80 0,75 4,11 0,74 0,68 

11-14 х 4 27,1 216,0 0,9 1,3 221,7 195,4 2,9 1,0 2,3 1,3 4,5 2,1 

 σ 5 14,69 47,90 0,72 1,06 92,33 66,35 2,07 0,79 1,97 4,60 1,58 0,93 

15-17  х 6 30,9 242,4 0,8 1,2 274,3 227,3 3,7 1,4 2,6 -0,8 2,4 2,2 

 σ 7 12,30 69,20 0,66 0,89 99,97 63,52 1,58 0,99 1,33 3,70 0,65 0,62 
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2 1,5 1,6 4,1 15,2 13,0 3,6 3,2 5,0 261,4 3,6 1,4 3,1 487,8 

3 1,43 1,28 1,78 5,80 5,11 1,90 0,97 0,00 62,52 0,42 0,47 0,60 15,24 

4 1,7 2,0 4,0 18,7 17,2 3,4 2,8 4,1 279,1 3,3 1,3 2,8 - 

5 1,35 1,55 1,34 10,99 9,10 1,89 1,71 1,51 86,51 0,96 0,72 0,98 - 

6 2,0 2,2 3,5 25,3 28,6 3,6 3,7 3,4 320,6 3,5 1,2 2,6 - 

7 1,46 1,29 1,67 10,13 8,61 1,41 1,54 1,41 88,80 0,86 0,80 
0,91 

- 

Примітка: х – середнє значення показника у вибірці; t – значення t-критерію Стьюдента 
       2. *- відмінності достовірні на рівні р<0,01;  

 
Величина першого критерію (функціонального рівня системи (ФУС) визначається положенням 

варіаційної кривої, тобто абсолютними значеннями часу простої зорово-моторної реакції. 
Величина другого показника (стійкість реакції (УР) обернено пропорційна показнику розсіювання часу 

реакції; стійкість реакції інтерпретується як стійкість стану центральної нервової системи. 
Третій критерій (рівень функціональних можливостей (УФВ) пов'язаний з асиметрією є якнайповнішим, 

дозволяючи судити про здатність обстежуваного формувати адекватну завданню функціональну систему і 
достатньо тривало її утримувати.  

Зроблений нами кореляційний аналіз всіх показників психомоторики за наслідками психодіагностичних 
тестів виявив високий рівень взаємозв'язків між цими показниками (r=0,3-0,7, p<0,001), що послужило 
підставою для можливості проведення аналізу, фактора, таблиця 2. 

Таблиця 2 
Значення критерій що характеризують рівень функціонального стану ЦНС людини в нормі і ступені 

показників при патології 
 

Рівень норми Ступені показника при патології Критерії 
Значний  Виражений  Незначний  I ІІ ІІІ ІV 

ФРС 4,9±5,5 4,5±4,9 4,2±4,5 3,8±4,2 2,9±3,8 1,0+2,9 <1,0 
СР 2,0±2,8 1,5±2,0 1,0±1,5 0,5±1,0 0,7±0,5 -3,3±0,7 <3,3 
РФМ 3,8±4,8 3,1±3,8 2,7±3,1 20±2,7 0,4±2,0 -2,7+0,4 <2,7 

 
Поточний психофізіологічний стан організму характеризується  по показнику “функціональний рівень ” 

системи (ФРС) і “стійкість реакції (СР). 
- Значний ступінь – до 5% 
- Виражений ступінь – до 4% 
- Незначний ступінь зміни, відхилень від показників - до 1,5%. 
Висновки 
Запропонований спосіб дозволяє здійснювати оцінку психофізіологічного стану сліпих і слабкозорих 

дітей, що індивідуалізується, і його доцільно використовувати для оцінки поточного психофізіологічного стану 
дітей, підлітків із порушеннями зорових функцій за об'єктивними параметрами стійкості психофункціональних 
систем. Цей спосіб надає можливість усунення недоліків суб'єктивності при проведенні психологічного 



 
тестування і інших функціональних методів дослідження і має реальні перспективи для широкого 
впровадження в клінічну патофізіологію, психолого-педагогічну і дефектологічну практику. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем діагностики 
порушень психомоторних реакцій у сліпих та слабкозорих дітей. 
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