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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  Актуальність теми. Незважаючи на значні досягнення сучасної 

оториноларингології та імплантології, порушення слуху і на сьогодні є 

актуальною проблемою не лише у медичному, а й у соціальному аспектах 

(Янн П.А., 2008; Lin F.R., 2011; Carlsson Р.І., 2011). За даними ВООЗ, у 2015 році 

близько 5 % населення планети (360 млн людей, з яких 328 млн дорослих і 32 млн 

дітей) мали втрату слуху, що призвела до інвалідності, а до 2030 року кількість 

людей із незворотними формами глухоти зросте на 30 % (WHO: Mediacentre, 

Factsheet № 300, 2015). В Україні проживає понад 500 тисяч дітей із вадами слуху, 

у 30-ти тисяч з них порушення слуху є незворотними (Матвієнко Н.В., 2012; 

Лайко А.А. і співавт., 2013). У структурі всієї дитячої приглухуватості біля 90 % 

припадає на сенсоневральні і 10 % – на кондуктивні ушкодження (Базаров В.Г., 

1999; Cadoni G., 2005; Wang Y., 2016). 

За даними ряду дослідників (Чернишова Л.В., 2010; Богданова Т.Г., 2012), 

вплив слухової депривації на нейродинамічні і психофізіологічні процеси 

зумовлений залежністю функціонування центральної нервової системи від рівня 

аферентації. Відтак знижене поступлення аферентних подразників спричиняється 

до формування деприваційних змін не тільки у слуховому аналізаторі, а й в інших 

системах організму. З даних літератури відомо (Лизогуб В.С., 2002; Казин Э.М. и 

соавт., 2003; Бутова О.А., 2007), що в процесі онтогенезу мозок, як динамічна 

система, здатен до перебудови своєї діяльності, змінюючи взаємозв’язки між 

окремими структурами, що визначають характер забезпечення нейродинамічних і 

психофізіологічних функцій. Однак у літературі недостатньо відображені 

особливості взаємозв’язків між психофізіологічними, сенсомоторними функціями 

та властивостями основних нервових процесів за умов слухової депривації. На 

сьогодні проведені поодинокі дослідження психофізіологічних показників 

школярів з порушеннями слуху (Гасюк О.М., 2002; Розкладка А.І., 2013). 

Детальніше вивчено функції пам’яті та уваги (Розанова Т.В., 2003; 

Трофимова Е.В., 2004; Гафиятуллина Г.Ш., 2010) у дітей молодшого шкільного 

віку з вадами розвитку. Є окремі роботи (Вадзюк С.Н. і співавт., 2008), у яких 

автори досліджували особливості психомоторних функцій дітей та підлітків за дії 

несприятливих чинників. Однак недостатньо досліджені вікові особливості 

впливу слухової депривації на стан нейродинамічних і психофізіологічних 

показників школярів та їх зв’язок з властивостями основних нервових процесів, 

які необхідні для створення системи корекційних та реабілітаційних заходів, 

здатних забезпечити соціальну адаптацію школярів з вадами слуху. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною планової наукової теми кафедри нормальної 

фізіології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» «Психофізіологічні аспекти пристосування 

молодих осіб до навчальних навантажень в сучасних умовах» (№ державної 

реєстрації 0113U001613), у виконанні якої автором проведено дослідження 

вікових особливостей нейродинамічних і психофізіологічних функцій та стану 

розумової працездатності школярів з нейросенсорною приглухуватістю, що 

викладено в матеріалах дисертації. Тему дисертації затверджено на засіданні 
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Вченої ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені  

І.Я. Горбачевського МОЗ України» 26.10.2010 р. (протокол № 5) та уточнено на 

засіданні цієї ж ради 27.09.2016 р. (протокол № 4) та «Проблемною комісію 

«Нормальна і патологічна фізіологія» (протокол № 2 від 31.05.2012 р.). 

Мета роботи. З’ясувати особливості нейродинамічних і психофізіологічних 

функцій та показників розумової працездатності у школярів різних вікових 

періодів з нейросенсорною приглухуватістю і встановити їх взаємозв’язок з 

індивідуально-типологічними властивостями основних нервових процесів. 

Завдання дослідження: 

1. Оцінити особливості нейродинамічних функцій – функціональної 

рухливості, сили та врівноваженості нервових процесів у школярів різних 

вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю. 

2. З’ясувати особливості сенсомоторних реакцій – латентного періоду простої 

зорово-моторної реакції та реакцій вибору подразників, теппінг-тесту, 

стабільності сенсомоторики у школярів різних вікових періодів з 

нейросенсорною приглухуватістю. 

3. Встановити особливості психофізіологічних функцій – сприймання, уваги, 

пам’яті у школярів різних вікових періодів з нейросенсорною 

приглухуватістю. 

4. Дослідити стан розумової працездатності – працездатність за дефіциту часу, 

працездатність за дефіциту інформації, стабільність розумової працездатності 

у школярів різних вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю. 

5. Встановити ступінь взаємозв’язків між показниками нейродинамічних, 

психофізіологічних функцій та станом розумової працездатності у школярів з 

нейросенсорною приглухуватістю. 

6. Обґрунтувати доцільність використання результатів дослідження вікових 

особливостей нейродинамічних процесів, психофізіологічних функцій і стану 

розумової працездатності при створенні корекційних і розвиваючих програм 

для школярів з вадами слуху. 

Об’єкт дослідження – вікові особливості нейродинамічних процесів, 

психофізіологічних функцій та розумової працездатності школярів з 

нейросенсорною приглухуватістю.  

Предмет дослідження – показники індивідуально-типологічних 

властивостей центральної нервової системи, сенсомоторних реакцій, 

психофізіологічних функцій, стан розумової працездатності у школярів різних 

вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю. 

Методи дослідження – фізіологічні, психофізіологічні, статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі аналізу і 

узагальнення результатів проведеного дослідження отримано нові дані щодо 

вікових особливостей психофізіологічних функцій та нейродинамічних процесів у 

школярів з нейросенсорною приглухуватістю.  

Уперше встановлена наявність достовірних помірних (r=0,30–0,49) та 

значних (r=0,50–0,69) прямих кореляційних зв’язків показників функціональної 

рухливості та сили нервових процесів з показниками уваги, пам’яті та розумової 

працездатності, а також сильних (r=0,70–0,89) та дуже сильних (r>0,90) прямих 
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кореляційних зв’язків між показниками сенсомоторики і властивостей 

нейродинамічних процесів у школярів різних вікових періодів з нейросенсорною 

приглухуватістю.  

Уперше доведена наявність вікових особливостей індивідуально-

типологічних властивостей вищої нервової діяльності, сенсомоторних і 

психофізіологічних функцій у школярів з нормальним слухом та з 

нейросенсорною приглухуватістю.  

Вперше, зважаючи на наявність мультиколінеарності в досліджуваній 

моделі, проведено факторний аналіз задля визначення основних чинників, які 

впливають на показник розумової працездатності, за результатами якого 

виокремлено 2 фактори, що впливають на розумову працездатність школярів 7–

17 років з нейросенсорною приглухуватістю.  

Новими у роботі є дані щодо вікової динаміки формування 

нейродинамічних, сенсомоторних та психофізіологічних функцій у школярів з 

нейросенсорною приглухуватістю.  

Практичне значення отриманих результатів. Виявлені особливості 

формування нейродинамічних та психофізіологічних функцій школярів різних 

вікових періодів з нейросенсорною приглухуватістю можна використовувати при 

розробці психолого-педагогічних корекційних програм для оптимізації навчання 

та покращення психологічного стану дітей з вадами слуху. 

Порівняння показників нейродинамічних і психофізіологічних функцій 

може застосовуватись при вирішенні практичних питань профорієнтації школярів 

з вадами слуху. Відомості про стан і зміни нейродинамічних процесів та 

психофізіологічних функцій в умовах сенсорної депривації можуть 

використовуватись при з’ясуванні механізмів впливу на центральну нервову 

систему факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Результати роботи використовуються при читанні лекцій і проведенні 

практичних занять на кафедрах нормальної фізіології, оториноларингології, курсі 

загальної і медичної психології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедрі нормальної 

фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно проведено 

обстеження школярів та комп’ютерне тестування, здійснено статистичну обробку 

матеріалу, написання і оформлення дисертації. Формулювання завдань та 

інтерпретацію результатів здійснено разом з науковим керівником. У наукових 

працях, опублікованих у співавторстві, автору належить аналіз літератури, дані 

проведених досліджень, їх статистична обробка та підготовка матеріалів до друку. 

Дослідження в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 2 І-

ІІ ступенів виконувалось за участю психолога школи, за що автор висловлює їй 

щиру вдячність. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до 

дисертації, оприлюднені на V науково-практичній конференції «Актуальні 
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питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 

2012);VІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов 

дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2014);LVIII науково-

практичній конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 

(Тернопіль, 2015); VІІІ науково-практичній конференції «Актуальні питання 

патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2015); 

LIX науково-практичній конференції «Здобутки клінічної і експериментальної 

медицини» (Тернопіль, 2016); ІХ науково-практичній конференції «Актуальні 

питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 

2016), ХХ конгресі студентів і молодих учених (Тернопіль, 2016). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 12 наукових робіт, з 

яких 5 статей – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України та 

включених до міжнародних наукометричних баз; 1 стаття – в іноземному 

періодичному виданні; 6 робіт – у матеріалах і тезах конференцій та симпозіумів. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 228 сторінках 

машинопису (основний обсяг складає 154 сторінки) і складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, двох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 134 таблицями і 

98 рисунками. Список використаних джерел містить 266 посилань, у тому числі 

85 – латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. З метою встановлення особливостей 

нейродинамічних і психофізіологічних функцій та стану розумової працездатності 

у школярів різного віку були сформовані дві групи школярів: група з 

нейросенсорною приглухуватістю (НСП) і контрольна група (без порушень 

слуху). У дослідження було включено школярів 3-х вікових періодів – молодшого 

(7–10 років), середнього (11–14 років) і старшого (15–17 років) шкільного віку. 

Для формування групи осіб з НСП було обстежено 126 школярів, які 

навчались в Острозькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 2 І–

ІІІ ступенів і мали різні вади слуху. Для дослідження ми відібрали 90 осіб, що 

мали вроджену або рано набуту двобічну нейросенсорну приглухуватість ІІІ–

ІV ступенів. Осіб, які мали контакт з радіацією, перенесли черепно-мозкову 

травму, а також з асиметричним слухом не досліджували. 

Контрольну групу склали 90 осіб тих самих вікових періодів, що навчались у 

Тернопільському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів – медичний ліцей № 15» Тернопільської міської ради, які не мали 

порушень слуху, не перебували на диспансерному обліку з приводу інших 

хронічних захворювань і були відібрані методом випадкової вибірки.  

У кожній досліджуваній групі рівномірним було представництво осіб 

чоловічої і жіночої статі. 

Дослідження виконані з дотриманням основних положень Міжнародного 

керівництва з етики для біомедичних досліджень за участі людей Ради 

міжнародних організацій медичних наук (CIOMS), а також Гельсінської 
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декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення 

наукових медичних досліджень за участю людини. Дизайн дослідження 

передбачав дотримання принципів конфіденційності та поваги до особистості 

дитини як особи, не здатної до самозахисту. 

Дослідження основних властивостей нервових процесів проводили з 

використанням спеціальної комп’ютерної програми, створеної Дубиніним А.А., 

що базується на методиках Філімонової Н.Б. (1996), модифікованих 

Макаренком М.В. і співавт. (2004). Ця програма дозволяє проводити дослідження 

в режимі експрес-діагностики і є максимально візуалізованою, що є особливо 

важливим при дослідженні дітей з вадами слуху. 

Особливості функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП) 

досліджували в режимі «нав’язаного ритму» (навантаження, що постійно зростає) 

на предметні подразники (геометричні фігури). ФРНП визначали за показником 

найвищого темпу диференціювання позитивних і гальмівних подразників, які 

слідували один за одним, на максимальній експозиції їх пред’явлення. Кількісним 

показником ФРНП була максимальна швидкість пред’явлення подразників, на 

якій обстежуваний робив не більше 5–5,5 % похибок. 

Показник сили нервових процесів (СНП) визначали за загальною кількістю 

похибок (у відсотках), які зробили обстежувані упродовж виконання всього 

завдання. Менший відсоток похибок характеризував вищий рівень СНП. У 

випадку, коли обстежувані робили не більше 20,9 % похибок, нервові процеси 

вважали сильними, від 21,0 % і більше похибок – слабкими. 

Дослідження врівноваженості нервових процесів, сенсомоторних реакцій та 

психофізіологічних функцій проводили з використанням комп’ютерного 

комплексу «Еffеcton Studio», авторами якого є співробітники відділу вивчення 

вищих психічних функцій мозку людини НДІ нейрокібернетики за керівництва 

кандидата біологічних наук А.Е.Тамбієва та науковців Університету м. Тампере 

(Фінляндія). Комплекс зареєстрований у Фонді комп’ютерних програм 

навчального призначення (реєстр. № 1717), має сертифікат відповідності 

Інституту інформатизації освіти. 

Для вивчення врівноваженості нервових процесів використовували тест 

«Каскадер». Враховували передчасні реакції та реакції із запізненням. За їх 

співвідношенням розраховували врівноваженість нервових процесів як 

відношення реакцій із запізненням до передчасних реакцій.  

Для дослідження латентного періоду простої зорово-моторної реакції 

(ЛППЗМР) використовували тест «Тир» пакета «Ягуар» комп’ютерного 

діагностичного комплексу «Еffеcton Studio». Тест полягає у тому, що необхідно 

якомога швидше натиснути на тятиву лука (клавіша «ЕNTЕR» чи ліва кнопка 

миші) при появі на екрані комп’ютера освітленої мішені. Мішень засвічується з 

різними інтервалами часу. Програма автоматично розраховує ЛППЗМР.  

Дослідження латентного періоду складної зорово-моторної реакції 

(ЛПСЗМР) здійснювали за допомогою тесту «Таксі» цього ж пакета. Тест полягає 

у тому, що на екрані з різним інтервалом з’являються автомобілі зеленого, 

жовтого і сірого кольорів. Необхідно якомога швидше натиснути клавішу 
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«ЕNTЕR» при появі автомобіля жовтого кольору, не натискаючи клавіш при появі 

автомобілів інших кольорів. Програма автоматично розраховує ЛПСЗМР.  

Дослідження часу реакції на об’єкт, що рухається (РРО), здійснювали з 

використанням тесту «Каскадер» цього ж пакета. Тест полягає у тому, щоб точно 

стрибнути у багажник автомобіля, який рухається, із гелікоптера, що висить на 

місці. Програма розраховує час РРО шляхом сумування реакцій із запізненням і 

реакцій з випередженням. 

Показник динамічної працездатності визначали за допомогою теппінг-тесту 

(тест «Дятел»). Тест полягає у тому, щоб впродовж 120 с з максимальним темпом 

натискати клавішею «ENTER» на зображенні дятла. Програма розраховує 

показник динамічної працездатності, лабільність рухового апарату і визначає тип 

нервової системи. 

Для дослідження стабільності сенсомоторики використовували тест 

«Полювання». Він полягає у тому, щоб якомога швидше натиснути на курок 

(клавіша «ENTER») при появі качки на озері (качки з’являються з різним 

інтервалом часу і у різних місцях озера). Програма розраховує час і дисперсність 

зорово-моторної реакції. 

Дослідження психофізіологічних функцій здійснювали з використанням 

пакетів «Пам’ять», «Увага» та «Ягуар» комплексу «Effecton Studio». 

Вивчали параметри короткочасної і довготривалої пам’яті. За типом 

заучування досліджували такі види пам’яті: 

– механічна пам’ять (запам’ятовування не пов’язаної інформації – букв, 

беззмістовних складів, цифр, чисел). Для дослідження механічного 

запам’ятовування призначені три взаємодоповнюючих тести – «Запам’ятовування 

цифр», що є модифікацією VI субтесту шкали WISC Векслера, «Запам’ятовування 

чисел» – аналог тесту Ф. Лезера, «Запам’ятовування беззмістовних складів» – 

аналог тесту Еббінгауза; 

– смислова пам’ять (запам’ятовування пов’язаних слів). Для дослідження 

смислового запам’ятовування призначений тест «Об’єм смислової зорової 

пам’яті»; 

– асоціативна пам’ять (запам’ятовування слів, пов’язаних асоціацією) – тест 

«Об’єм асоціативної пам’яті»; 

– логічна пам’ять (запам’ятовування пов’язаного тексту – розповіді) – тест 

«Об’єм логічної пам’яті»; 

– оперативна пам’ять (запам’ятовування інформації, що вимагає перетворення 

в процесі запам’ятовування, наприклад, множення двозначних чисел) – тест 

«Об’єм оперативної пам’яті». 

За матеріалом, що запам’ятовується, виділяли вербальну (всі 

вищеперераховані тести вербальні) і образну пам’ять. Для дослідження образної 

пам’яті використовували тест «Об’єм образної пам’яті», що полягає у 

запам’ятовуванні фігур. Оцінку результату здійснювали за кількістю фігур, які 

запам’ятав досліджуваний.  

При дослідженні довготривалої пам’яті оцінювали швидкість 

запам’ятовування, точність утримання засвоєного і швидкість його відтворення. У 
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всіх випадках використовували той самий матеріал, що і при дослідженні 

короткочасної пам’яті. 

Дослідження основних параметрів довільної уваги здійснювали з 

використанням пакета «Увага» комплексу «Еffеcton Studio». Вивчали різні 

характеристики уваги – об’єм, вибірковість, концентрація, стійкість, перемикання, 

розподіл. 

Об’єм уваги визначали за допомогою тесту «Розвідник». Суть його полягає 

у тому, що на екрані монітора висвічується карта з розміщенням аеродромів. Цю 

інформацію необхідно запам’ятати і після зникнення карти внести у пусті 

клітинки на карті. Програма вираховує середню кількість одиниць і кількість 

похибок впродовж дослідження. 

Вибірковість уваги визначали за тестом «Анаграма». Дослідження полягає в 

тому, щоб якнайшвидше віднайти і увести з клавіатури у комп’ютер приховані 

слова в матриці з букв кириличного алфавіту. Програма розраховує кількість 

правильних відповідей. 

Концентрацію уваги визначали за допомогою тесту «Коректор». 

Досліджуваному необхідно було проглянути таблицю і відмічати букви А, М, К і 

З натисканням клавіші «пробіл», просуваючись повз інших букв натисканням 

стрілки праворуч. Програма розраховує узагальнений показник уваги. 

Стійкість уваги визначали з використанням тесту «Парні-непарні». На екрані 

комп’ютера у випадковому порядку висвічуються цифри від 0 до 9. При появі 

парної цифри необхідно якомога швидше натиснути стрілку «праворуч», непарної 

– «ліворуч». Програма розраховує час реакції і кількість вірних відповідей. 

Перемикання уваги досліджували, застосовуючи тест «Червоне і чорне». На 

екрані монітора висвічується матриця з 25-ма червоними і 24-ма чорними 

числами. Необхідно було відшукати і натиснути мишкою червоні числа у 

зростаючому порядку від 1-го до 25-ти, а чорні – у спадаючому (від 24-х до 1-го).  

Розподіл уваги досліджували за допомогою тесту «Пропущені числа». 

Досліджуваному на екрані монітора пропонували матрицю із 25-ти клітин, в якій 

у випадковому порядку нанесені числа від 1-го до 40-ка. 15 чисел пропущено. 

Необхідно вводити у квадрати пропущені числа. Програма розраховує кількість 

правильних відповідей. 

Дослідження основних параметрів сприймання здійснювали з 

використанням пакета «Ягуар». Вивчали такі характеристики сприймання – 

точність сприймання розмірів, точність сприймання простору, точність 

сприймання часу. 

Точність сприймання розмірів вивчали, використовуючи тест «Будинок». 

Необхідно з представленого набору деталей вибрати ту, яка відповідає за 

розмірами аналогічній деталі малюнка будинку. Програма розраховує відсоток 

вибору деталей відповідного розміру.  

Для вивчення точності сприймання простору використали тест «Бюро 

точного часу». На екрані висвічується циферблат годинника зі стрілками, що 

вказують години і хвилини, однак він повернутий навколо своєї осі і на ньому є 

тільки одна цифра. Необхідно вказати показник годин і хвилин, виходячи з 

наявної інформації. Програма розраховує відсоток правильних відповідей. 
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Точність сприймання часу досліджували з використанням тесту «Риболов». 

Досліджуваному необхідно натиснути на клавішу «ЕNTЕR», якщо, на його 

погляд, риба, що пропливає у заростях озера, буде знаходитись у визначеному 

місці. Програма оцінює відсоток правильних відповідей. 

Дослідження розумової працездатності проводили з використанням пакета 

«Ягуар». Вивчали такі характеристики розумової працездатності – працездатність 

за дефіциту часу, за дефіциту інформації і стабільність розумової діяльності. 

Працездатність за дефіциту часу досліджували, використовуючи тест «На 

пошті». Програма вираховує середній час експозиції і кількість правильних 

відповідей. 

Працездатність за дефіциту інформації вивчали з використанням тесту 

«Скарб». Програма розраховує час, за який досліджуваний виконає завдання, а 

також коефіцієнт працездатності. 

Стабільність розумової діяльності визначали за допомогою тесту «У банку». 

Програма розраховує час відповіді, дисперсію часу відповіді, а також кількість 

похибок. 

Статистичний аналіз даних проводили за допомогою статистичних пакетів 

«EXCEL» та «STATISTICA». Перевірку гіпотези на нормальність здійснювали з 

використанням статистичних критеріїв Колмогорова–Смірнова та Шапіро–Уілка. 

Опис кількісних величин здійснювали залежно від правильності їх розподілу. При 

правильному розподілі кількісні характеристики досліджуваної ознаки подавали у 

вигляді середнього значення (Mean) та стандартного відхилення (SD); якщо ж 

розподіл відрізнявся від нормального, використовували медіану (Ме), нижній (Lq) 

і верхній квартилі (Uq). За умови правильного розподілу величин та рівності 

дисперсій у досліджуваних групах порівняння здійснювали за допомогою t-

критерію Стьюдента. При неправильному розподілі величин порівняння 

проводили з використанням тесту Манна–Уїтні. Результати вважали 

достовірними при отриманні критерію достовірності p<0,05. 

Результати власних досліджень та їх обговорення. 

Особливості нейродинамічних функцій у школярів різного віку з 

нейросенсорною приглухуватістю. При дослідженні особливостей індивідуально-

типологічних властивостей вищої нервової діяльності ми встановили, що у 

школярів молодшого шкільного віку з порушеннями слуху показник ФРНП був на 

48 % меншим (р<0,001), ніж у їх ровесників з групи контролю. З віком 

досліджуваний показник зростав, однак, як і у випадку молодших школярів, 

ФРНП була достовірно нижчою, ніж у контролі – для школярів середнього віку –

на 43 % (р<0,001), старшого – на 30 % (р<0,05). Проведений якісний аналіз 

показав, що високі показники ФРНП спостерігались в 11 % осіб з нормальним 

слухом та у 6 % осіб з НСП. В обох досліджуваних групах переважали середні 

значення ФРНП, однак, якщо у осіб з нормальним слухом вони склали 40 %, то в 

групі з НСП – 35 %. У школярів контрольної групи показники, нижчі від 

середнього значення, складали 19 %, а у сенсорно-депривованих школярів – 28 %. 

Натомість у них більшу частку склали показники, що характеризують низький 

рівень ФРНП – 17 %, тоді як у школярів з нормальним слухом – 9 % (рис. 1). 



11 
 

 
Рисунок 1 – Якісні показники ФРНП у школярів контрольної групи та групи 

із НСП (В – високий рівень; Вс – вищий від середнього; Ср – середній;  

Нс – нижчий від середнього; Н – низький) 
 

Отже, як свідчать результати наших досліджень та дані інших авторів 

(Гасюк О.М., 2002), сенсорна депривація, як дефект аферентації, може викликати 

зниження швидкості виникнення, перебігу і післядії нервових процесів.  

Дослідженнями сили нервових процесів встановлено значні вікові 

коливання кількісних показників. Як і слід було очікувати, найнижча 

результативність виконання навантаження була у школярів 7-11 років, що 

характеризує низький рівень сили нервових процесів, а найвища – в обстежуваних 

15–17 років, що свідчить про досить високий рівень у них працездатності 

головного мозку. Варто зазначити, що у школярі з НСП робили достовірно меншу 

кількість похибок при виконанні завдань, ніж учні контрольної групи (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Показники сили нервових процесів у школярів різних вікових 

періодів з нейросенсорною приглухуватістю і контрольної групи, (Mе; Lq; Uq) 

 
Кількість похибок, % 

Вікові періоди Група 
Стать 

Загалом по групі 
Ч Ж 

Молодший 

шкільний вік 

Контрольна, n=30 23 (18; 27) 22 (18; 24) 22 (18; 25) 

НСП, n=30 17 (15; 19)* 16 (15; 19)* 16 (15; 19)# 

Середній 

шкільний вік 

Контрольна, n=30 20 (16; 23) 20 (16; 25) 20 (16; 23) 

НСП, n=30 15 (11; 19)* 16 (13; 17)* 16 (12; 18)* 

Старший 

шкільний вік 

Контрольна, n=30 16 (16; 21) 19 (16; 21) 18 (16; 21) 

НСП, n=30 15 (12; 16) 15 (13; 17)* 15 (12; 16)* 

Примітки: тут і у наступних таблицях  –  

1. * – достовірність різниці із показниками контрольної групи p<0,05; 

2.  # – достовірність різниці між показниками р<0,001. 

 

При вивченні розподілу школярів за варіаціями працездатності головного 

мозку з’ясовано, що різні варіації сильних нервових процесів мають 76 % учнів з 

НСП та 68 % школярів контрольної групи. Причому, якщо кількість школярів з 

сильною та середньою варіацією сильних нервових процесів вища у групі учнів із 

Контрольна група Група з НСП % % 
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НСП, то слабку варіацію сильних нервових процесів має більший відсоток 

школярів з нормальним слухом. 

Аналіз результатів досліджень врівноваженості нервових процесів виявив 

статистично достовірні відмінності між середніми значеннями у школярів 

контрольної групи та групи учнів з НСП. Значній кількості школярів (65 % у групі 

школярів з НСП та 47 % у контрольній групі) були притаманні реакції, які 

запізнювалися. Врівноважені реакції були виявлені у 23 % учнів з НСП та у 42 % 

з нормальним слухом. Отже, для школярів з НСП усіх вікових періодів 

характерною є підвищена збудливість нервових процесів.  

Дослідження особливостей сенсомоторних реакцій має важливе значення 

для розуміння фізіологічних механізмів інтегративної діяльності мозку. 

Отримані нами результати показали, що латентні періоди ПЗМР у школярів 

середнього і старшого віку з НСП і контрольної групи не відрізняються. У осіб з 

НСП значення латентних періодів СЗМР (реакцій вибору) достовірно вищі, що 

вказує на нижчу мобілізацію швидкості перебігу аналітико-синтетичної 

діяльності у цієї групи школярів. Аналогічно змінювались і показники РРО. 

Для визначення динамічної працездатності ми проводили теппінг-тест. 

Встановлено, що між досліджуваними групами немає достовірної різниці за 

показником динамічної працездатності, хоча в осіб групи контролю він був дещо 

меншим.  

Дослідження стабільності сенсомоторики показали, що загальний показник 

середнього часу ЗМР, який показує середній час реакції досліджуваного на 

зоровий подразник, у школярів усіх вікових періодів з НСП був достовірно 

вищим, ніж у групі контролю. Це вказує на виникнення у них труднощів при 

контролі рухів впродовж тривалого часу. 

Особливості психофізіологічних функцій у школярів різного віку з НСП. 

Загальні і специфічні закономірності психічного розвитку дітей з порушеннями 

слуху виявляються у процесі становлення пізнавальних процесів, серед яких 

особливе значення має розвиток сенсорно-перцептивної сфери, зокрема 

сприймання. Зважаючи на це, подальшим нашим завданням було вивчити 

особливості основних видів сприймання.  

Розвиток сприймання у дітей з НСП має специфічні особливості. 

Сприймання розміру, порівняно з однолітками, які мають нормальний слух, було 

достовірно гіршим. Можна припустити, що в учнів з НСП аналітичний тип 

сприймання переважає над синтетичним, тому їм складно точно оцінити розміри 

предметів.  

Отримані нами результати показали суттєві відмінності показників сприй-

мання простору школярами досліджуваних груп. Зокрема, у школярів з НСП 

загалом по групах показники сприймання простору були достовірно нижчими, 

ніж у школярів з нормальним слухом. З віком точність сприймання простору 

значно зростає, у школярів з нормальним слухом швидше, ніж в учнів з НСП. 

Результати проведених нами досліджень вказують на суттєві відмінності 

показників точності сприймання часу. В учнів з НСП усіх вікових періодів 

показники сприймання часу були достовірно нижчими. Існують i статеві 

особливості – у дівчат обох досліджуваних груп сприймання часу було достовірно 
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гіршим, ніж у хлопців. Наявні вікові відмінності свідчать про значне зростання 

точності сприймання часу з віком, причому у дітей з НСП це зростання було 

істотнішим, ніж у школярів з нормальним слухом.  

Наявність порушень слуху у школярів впливає і на розвиток уваги. Ми 

встановили статистично достовірну різницю об’єму уваги між учнями з НСП і без 

порушень слуху загалом по групах (рис. 2), причому в осіб старшого шкільного 

віку зміни були не достовірними. 

Водночас дослідження показало, що школярі з НСП мають статистично 

вищі показники вибірковості уваги, ніж їх одноліткиз контрольної групи. На наш 

погляд, дефект слуху значно обмежує кількість аферентних подразників, які діють 

під час виконання роботи, що дозволяє зосереджуватись на процесі сприйняття та 

пояснює кращий рівень вибірковості уваги. 

Концентрація уваги характеризується ступенем зосередженості на об’єкті. 

Нами встановлено достовірно нижчий показник концентрації уваги у школярів 

молодшого шкільного віку з НСП, порівняно з контрольною групою. У школярів 

інших вікових категорій достовірної різниці не встановлено. У віковому аспекті 

має місце суттєве зростання концентрації уваги як у осіб контрольної групи, так і 

у школярів з НСП.  

Стійкість уваги характеризується тривалістю зосередженості, умінням не 

відволікатися впродовж певного періоду часу. У нашому дослідженні стійкість 

уваги школярів усіх вікових періодів з НСП була достовірно вищою, ніж у 

контролі. В учнів з НСП з віком стійкість уваги зростала інтенсивніше, ніж у їх 

однолітків з контрольної групи. 

Важливим показником є перемикання уваги. У наших дослідженнях 

коефіцієнт перемикання уваги у школярів усіх вікових періодів з НСП був вищим, 

ніж у контрольній групі (рис. 2). З віком показник достовірно зростав, причому 

зростання було пропорційним в обох групах. Це вказує на те, що школярі з НСП 

здатні більше зосереджуватись на виконанні певного виду роботи і у них менший 

гальмівний вплив попереднього виду діяльності. 
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Рисунок 2 – Співвідношення показників об’єму (А) і перемикання (Б) уваги у 

школярів з нейросенсорною приглухуватістю та у групі контролю 

 

При вивченні розподілу уваги ми встановили, що нейросенсорна 

приглухуватість призводить до виникнення труднощів у процесі одночасного 

А Б 
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виконання декількох дій. Результати проведеного двофакторного дисперсійного 

аналізу показали наявність вікових і статевих особливостей розподілу уваги. 

Зокрема, у школярів середнього і старшого шкільного віку показники були 

достовірно вищими, ніж у молодших школярів обох груп. У школярів молодшого 

і середнього шкільного віку виявлено також статеві відмінності – у дівчат 

розподіл уваги був достовірно вищим, ніж у хлопців (табл. 2).  

 

Таблиця 2 – Розподіл уваги залежно від статі та віку школярів за 

результатами двофакторного дисперсійного аналізу 

 
 SS Dеgr. of MS F p 

Intеrcеpt 530073,9 1 530073,9 19088,11 0,000000 

Стать 523,2 1 523,2 18,84 0,000039# 

Вік 2683,5 2 1341,7 48,32 0,000000# 

Стать*Вік 5,8 2 2,9 0,10 0,901674 

Еrror 2332,7 84 27,8   

 

Підсумовуючи характеристики довільної уваги можна стверджувати, що у 

школярів з НСП показники об’єму, концентрації, розподілу уваги були нижчими, 

ніж у осіб контрольної групи. Проте вони мають кращі показники вибірковості, 

стійкості і перемикання уваги, що варто враховувати при проведенні корекції 

функціонального стану та оптимізації методів навчання. 

Наступним етапом нашого дослідження було визначення показників 

короткочасної і довготривалої пам’яті. Проведеними дослідженнями встановлено, 

що об’єм механічного запам’ятовування цифр у школярів з НСП був достовірно 

меншим, ніж у контрольній групі. Якщо учні з нормальним слухом давали у 

середньому (55,19±10,14) правильних відповідей, то у групі з НСП цей показник 

склав (43,11±9,51), (р<0,001). З віком відсоток правильних відповідей у школярів 

обох досліджуваних груп зростав, однак у кожному віковому періоді показник був 

достовірно меншим у групі школярів з порушеним слухом. 

Ще більші відмінності зафіксовано нами при дослідженні об’єму 

механічного запам’ятовування чисел, що можна пояснити зростанням складності 

завдань. Якщо школярі контрольної групи в середньому давали 50 (45; 59) 

відсотків правильних відповідей, то у групі з НСП цей показник склав 39 (34; 37) 

відсотків (р<0,001). З віком у школярів з НСП показник зростав і спостерігались 

достовірні відмінності між досліджуваними віковими періодами.  

Дослідження об’єму механічного запам’ятовування беззмістовних складів 

також виявило достовірно вищі показники у школярів з нормальним слухом як 

щодо кількості правильних відповідей, так і стосовно середньої довжини ряду 

символів у складі. В обох досліджуваних групах з віком  кількість правильних 

відповідей зростала, причому це зростання було пропорційним. 

При дослідженні об’єму образної зорової пам’яті отримано протилежні 

результати. У школярів з НСП показник, що характеризує кількість відтворених 

фігур, був достовірно вищим, ніж у групі учнів з нормальним слухом. 

Порівнюючи показники школярів з НСП різних вікових періодів ми встановили 
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наявність достовірної різниці між ними. Найменшу кількість відтворених фігур 

показали учні молодшого шкільного віку, а найбільшу – старшого. Отже, учні зі 

слуховою депривацією краще, ніж їхні однолітки з нормальним слухом, 

запам’ятовують образи і мають добре розвинену зорову пам’ять на невербальні 

стимули. 

Протилежні результати ми отримали при дослідженні зорової смислової 

пам’яті. Учні з НСП показали достовірно нижчі результати щодо кількості 

правильних відповідей в абсолютному та відносному вираженнях. Проведення 

аналізу за віком дозволило встановити, що найбільші відмінності спостерігаються 

в учнів молодшого шкільного віку, де показник у групі з НСП був меншим, ніж у 

школярів з нормальним слухом, на 25 % (р<0,05).  

Об’єм логічної пам’яті, яку продемонстрували школярі з НСП, достовірно 

відрізняється від показників групи контролю. Кількість ключових слів, які 

відтворили учні з НСП, склала лише 57 % від тих, що показали школярі з 

нормальним слухом (р<0,001). Це вказує на меншу здатність відображення у 

свідомості учня з НСП не стільки зовнішньої форми предмета або явища, скільки 

його змісту. При цьому у школярів молодшого шкільного віку різниця найбільша 

і показник у групі учнів з НСП у 2 рази менший, ніж у групі контролю.  

У школярів з НСП об’єм оперативної пам’яті також був достовірно меншим, 

ніж у контрольній групі. Кількість правильних відповідей, що давали учні з НСП, 

була в 1,6 раза меншою (р<0,001), ніж у групі контролю. Ця закономірність 

зберігалась у всі вікові періоди. Найбільша різниця спостерігалась у школярів 

середнього шкільного віку – у 2 рази (р<0,001), тоді як молодшого – в 

1,5 (р<0,001), старшого – 1,25 раза (р<0,05). 

Об’єм асоціативної пам’яті є важливою характеристикою, що необхідна для 

розвитку довготривалої пам’яті. Проведені дослідження вказують на суттєве 

зниження об’єму асоціативної пам’яті у школярів з НСП. У порівнянні з 

контрольною групою, показник сенсорно-депривованих школярів склав лише 

66,7 % (р<0,001). З віком у школярів з НСП об’єм асоціативної пам’яті зростає, 

особливо у старшому віковому періоді, однак це зростання менш виражене, ніж у 

їх однолітків з нормальним слухом. 

Наступним етапом роботи було дослідження довготривалої пам’яті, що 

дозволяє оцінити швидкість запам’ятовування, точність утримання засвоєного і 

швидкість його відтворення. 

При дослідженні швидкості запам’ятовування складів і не пов’язаних за 

змістом слів ми встановили достовірно менші показники як стосовно об’єму 

засвоєного матеріалу, так і успішності засвоєння, тоді як швидкість 

запам’ятовування образів була вищою у школярів з НСП. 

Школярі із групи контролю показали значно кращу швидкість відтворення 

засвоєного матеріалу і давали за той самий час достовірно більшу кількість 

правильних відповідей, ніж учні зі слуховою депривацією. 

Однією з найважливіших властивостей довготривалої пам’яті є її стійкість, 

тобто здатність відтворити засвоєне через досить тривалий час. Ми досліджували 

показники стійкості довготривалого вербального (слова) та невербального 

(образи) запам’ятовування у досліджуваних групах школярів. За результатами 
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проведених досліджень можна констатувати, що школярі контрольної групи мали 

достовірно вищі показники, які характеризують стійкість пам’яті. Причому ці 

показники характерні як для вербальної, так і для невербальної складових 

довготривалої пам’яті. Найсуттєвіші відмінності зафіксовано у школярів 

середнього вікового періоду, зокрема показники школярів з НСП щодо кількості 

відтворених слів і складів були меншими у 2 рази (р<0,001), стійкості 

запам’ятовування образів – в 1,3 раза (р<0,001). 

Особливості розумової працездатності у школярів різного віку з НСП. 

Результати спеціальних психолого-педагогічних досліджень показують, що 70–

80 % школярів з обмеженими можливостями не можуть засвоїти матеріал 

початкових класів і потребують використання спеціальних методів навчання. У 

цьому контексті важливе значення має розвиток розумової працездатності як 

важливого чинника успішного навчання. 

За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що слухова 

депривація суттєво впливає на показники розумової працездатності школярів усіх 

вікових періодів. Зокрема, при виконанні завдань за умов дефіциту часу показник 

правильних відповідей учнів молодшого шкільного віку у групі з НСП становив 

(47,27±1,11) %, що достовірно менше (р<0,001), ніж у контрольній групі 

(52,90±1,15) %. З віком працездатність покращувалась, однак у школярів з НСП 

була достовірно меншою, ніж у контролі.  

Коефіцієнт працездатності за дефіциту інформації також був у 1,3 раза 

меншим (р<0,001) у школярів з НСП. Спостерігалась вікова динаміка: у старшій 

віковій групі здорових школярів коефіцієнт зріс на 46 %, порівняно з молодшою, а 

у школярів з НСП зростання становило 27 % (табл. 3).  

 

Таблиця 3 – Показники розумової працездатності за дефіциту інформації у 

школярів різних вікових періодів  контрольної групи і групи  і з НСП, (Mеan±SD) 

 
Коефіцієнт працездатності, % 

Вікові 

періоди 
Група 

Стать 
Загалом по групі 

Ч Ж 

Молодший 

шкільний вік 

Контрольна, n=30 47,47±10,83 42,80±10,16 45,13±10,59 

НСП, n=30 39,47±8,94* 35,87±8,43 37,67±8,73* 

Середній 

шкільний вік 

Контрольна, n=30 53,80±6,10 46,80±10,19 50,30±8,99 

НСП, n=30 43,60±6,80# 38,13±11,65* 40,87±9,78# 

Старший 

шкільний вік 

Контрольна, n=30 69,20±7,39 62,33±12,05 65,77±10,42 

НСП, n=30 48,73±6,20# 46,47±11,07# 47,60±8,89# 

 

Важливим показником є стабільність розумової діяльності, що показує 

здатність обстежуваного швидко виконувати одноманітну роботу. Отримані нами 

результати вказують на те, що школярі з НСП роблять у 1,5 раза більше похибок 

(р<0,001) при опрацюванні однієї сторінки цифрового матеріалу. З віком показник 

стабільності розумової діяльності достовірно зростав, однак тенденція зберігалась 
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– у групі з НСП кількість похибок була достовірно вищою, порівняно з групою 

школярів з нормальним слухом. 

Проведений кореляційний аналіз показав наявність достовірних помірних 

(r=0,30–0,49) і значних (r=0,50–0,69) кореляційних зв’язків між показниками 

функціональної рухливості та сили нервових процесів з показниками уваги, 

пам’яті та розумової працездатності, а також сильних (r=0,70–0,89) та дуже 

сильних (r>0,90) кореляційних зв’язків між показниками сенсомоторики і 

властивостей основних нервових процесів.  

Зважаючи на наявність мультиколінеарності в досліджуваній моделі, а саме 

наявність сильної попарної кореляції, проведено факторний аналіз задля 

визначення основних факторів, що впливають на показник розумової 

працездатності. Результати кореляційного аналізу дозволили виокремити 

29 показників, здатних впливати на розумову діяльність школярів, саме вони і 

склали основу факторного аналізу. Аналіз показав, що на розумову 

працездатність школярів віком 7–17 років впивають 2 фактори:  

- 1-й фактор об’єднує такі показники: функціональна рухливість нервових 

процесів, показники сенсомоторики; показники сприймання, а також показники 

концентрації та об’єму уваги; 

- 2-й фактор об’єднує властивості пам’яті: стійкість запам’ятовування 

складів, швидкість запам’ятовування складів, швидкість запам’ятовування слів, 

швидкість відтворення, об’єм механічного запам’ятовування цифр, об’єм 

механічного запам’ятовування чисел, об’єм механічного запам’ятовування 

складів, об’єм оперативної та асоціативної пам’яті. 

Отже, вікові особливості нейродинамічних реакцій і психофізіологічних 

функцій необхідно враховувати, щоб отримати найкращий результат у засвоєнні 

знань, навичок та умінь школярів з НСП. Знання цих особливостей допоможе 

фахівцям організувати процес навчання так, щоб він був посильним для цієї 

категорії учнів.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнено і по-новому вирішено наукове завдання, 

що полягає у встановленні впливу слухової депривації на формування 

психофізіологічних функцій, нейродинамічних процесів та стан розумової 

працездатності у школярів різних вікових періодів. У результаті вирішення 

наукового завдання зроблено такі наукові та прикладні висновки: 

1.  У школярів з нейросенсорною приглухуватістю з віком відбувається 

поступове підвищення функціональної рухливості та сили нервових процесів, про 

що свідчать параметри швидкості і якості переробки інформації, однак зростання 

рівня індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності є 

достовірно меншим, ніж у школярів з нормальним слухом. За умов слухової 

депривації порушується врівноваженість нервових процесів із переважанням 

процесів збудження. 

2. Шкільний вік характеризується поступовим зростанням сенсомоторних 

функцій, проте значення латентних періодів простої та складних зорово-моторних 

реакцій у школярів з нейросенсорною приглухуватістю достовірно вищі, ніж у їх 
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ровесників без порушень слуху, що вказує на нижчу мобілізацію швидкості 

перебігу аналітико-синтетичної діяльності за умов слухової депривації. 

Достовірно нижчими за цих умов є також показники точності реакції на рухомий 

об’єкт та стабільності сенсомоторики, що є ознакою наявності труднощів у конт-

ролі рухів протягом тривалого часу в осіб з нейросенсорною приглухуватістю. 

3. Слухова депривація призводить до відставання процесів формування 

більшості основних психофізіологічних функцій у школярів усіх вікових періодів, 

порівняно з їх однолітками без порушень слуху, однак є певні особливості: 

  у школярів з нейросенсорною приглухуватістю показники об’єму, 

концентрації, розподілу уваги є достовірно нижчими, ніж у осіб контрольної 

групи. Проте школярі з нейросенсорною приглухуватістю мають кращі показники 

вибірковості, стійкості і перемикання уваги; 

  учні зі слуховою деривацією мають гірші показники пам’яті на вербальні 

стимули (цифри, числа, склади), однак краще, ніж їх однолітки із нормальним 

слухом, запам’ятовують образи і мають добре розвинуту короткочасну зорову 

пам’ять на невербальні стимули; 

 наявність слухової депривації спричиняє несвоєчасне формування 

міжфункціональних взаємодій психофізіологічних процесів, що супроводжується 

порушенням основних видів сприймання. 

4. Слухова депривація призводить до достовірного зниження показників 

розумової працездатності за дефіциту часу та інформації у школярів усіх вікових 

періодів, що є наслідком зниження функціональної рухливості та сили нервових 

процесів, порушення і нестійкості уваги, невміння проаналізувати отриманий 

результат, більш швидкого виснаження. 

5. Встановлено наявність достовірних помірних (r=0,30–0,49) та значних 

(r=0,50–0,69) кореляційних зв’язків між показниками функціональної рухливості 

та сили нервових процесів з показниками уваги, пам’яті та розумової 

працездатності, а також сильних (r=0,70–0,89) і дуже сильних (r>0,90) 

кореляційних зв’язків між показниками сенсомоторних функцій і властивостей 

основних нервових процесів. 

6. За результатами факторного аналізу встановлено, що на розумову 

працездатність школярів з нейросенсорною приглухуватістю впливають 

2 фактори, з яких 1-й об’єднує показники функціональної рухливості нервових 

процесів, сенсомоторики, сприймання, концентрації та об’єму уваги, 2-й фактор 

об’єднує основні властивості пам’яті. 

7. Отримані нами результати, а саме показники особливостей становлення 

нейродинамічних і психофізіологічних функцій та розумової працездатності у 

школярів з нейросенсорною приглухуватістю, вказують на необхідність розробки 

науково обґрунтованої системи оптимізації навчальної програми та 

психофізіологічних основ корекції функціональних станів організму школярів з 

вадами слуху, що передбачають оптимальну швидкість подачі інформації і її 

складність відповідно до вікових особливостей психомоторної діяльності, 

сприймання, пам’яті та уваги. 
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31жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 239. 

                                                           
 Позначені видання включені до міжнародних наукометричних баз 
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11. Кліщ М.І. Стан функціональної рухливості нервових процесів у осіб 

шкільного віку з порушенням слуху / М.І. Кліщ // Актуальні питання патології за 

умов дії надзвичайних факторів на організм : VІІІ науково-практична конференція 

1-2 жовтня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 34–35. 

12. Кліщ М.І. Стан психомоторних функцій школярів молодшого шкільного 

віку з нейросенсорною приглухуватістю / М.І. Кліщ // Актуальні питання 

патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : V науково-практична 

конференція 10–11 листопада 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль : 

Укрмедкнига, 2012. – С. 185. 

 

АНОТАЦІЯ 

Кліщ М.І. Особливості нейродинамічних і психофізіологічних функцій 

в осіб шкільного віку з нейросенсорною приглухуватістю. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія. – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2017. 

У роботі досліджено вікові особливості індивідуально-типологічних 

властивостей центральної нервової системи, сенсомоторних і психофізіологічних 

функцій (сприймання, уваги, пам’яті), а також стан розумової працездатності 

школярів з нейросенсорною приглухуватістю. 

Встановлено, що зростання з віком рівня функціональної рухливості і сили 

нервових процесів у школярів з нейросенсорною приглухуватістю є достовірно 

меншим, ніж у їх однолітків з нормальним слухом. Достовірно нижчими за цих 

умов є показники сенсомоторних реакцій. У школярів з нейросенсорною 

приглухуватістю має місце відставання процесів формування основних 

психофізіологічних функцій, однак показники вибірковості, стійкості і 

перемикання уваги у них є вищими, вони також мають добре розвинену образну 

пам’ять. Слухова депривація призводить до достовірного зниження показників 

розумової працездатності за дефіциту часу та інформації. 

Встановлено наявність достовірних кореляційних зв’язків між показниками 

психофізіологічних функцій і властивостей основних нервових процесів. 

Ключові слова: нейросенсорна приглухуватість, нейродинамічні реакції, 

психофізіологічні функції, розумова працездатність, вікові особливості. 

 

АННОТАЦИЯ 

Клищ М.И. Особенности нейродинамических и психофизиологических 

функций у лиц школьного возраста с нейросенсорной тугоухостью. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – нормальная физиология. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2017. 

У школьников младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (15–

17 лет) возрастных периодов с врожденной или рано приобретенной 

нейросенсорной тугоухостью ІІІ–ІV степени исследовали показатели 
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индивидуально-типологических свойств центральной нервной системы 

(функциональная подвижность, сила и уравновешенность нервных процессов); 

сенсомоторных реакций (латентный период простой и сложных зрительно-

моторных реакций, время реакции на движущийся объект, стабильность 

сенсомоторики); психофизиологических функций (восприятия, памяти, 

внимания); умственной работоспособности (работоспособность при дефиците 

времени, дефиците информации и стабильность умственной деятельности). 

Установлено, что у школьников с нейросенсорной тугоухостью с возрастом 

происходит постепенное повышение уровня свойств функциональной 

подвижности и силы нервных процессов, о чем свидетельствуют параметры 

скорости и качества переработки информации, однако рост уровня 

индивидуально-типологических свойств высшей нервной деятельности является 

достоверно меньше, чем у школьников с нормальным слухом. В условиях 

слуховой депривации нарушается уравновешенность нервных процессов с 

преобладанием возбуждения. 

Школьный возраст характеризуется постепенным усовершенствованием 

сенсомоторных функций, однако значение латентных периодов простой и 

сложных зрительно-моторных реакций у школьников с нейросенсорной 

тугоухостью достоверно выше, чем у их сверстников без нарушений слуха, что 

указывает на более низкую мобилизацию скорости протекания аналитико-

синтетической деятельности в условиях слуховой депривации. Достоверно ниже у 

них также показатели точности реакции на движущийся объект и стабильности 

сенсомоторики, что является признаком наличия трудностей в контроле движений 

в течение длительного времени. 

Слуховая депривация приводит к отставанию процессов формирования 

большинства основных психофизиологических функций у школьников всех 

возрастных периодов, по сравнению с их сверстниками без нарушений слуха, 

однако есть определенные особенности: у школьников с нарушениями слуха 

показатели объема, концентрации, распределения внимания достоверно ниже, чем 

у лиц контрольной группы. При этом школьники с нейросенсорной тугоухостью 

имеют лучшие показатели избирательности, устойчивости и переключения 

внимания; ученики со слуховой деривацией имеют худшие показатели памяти на 

вербальные стимулы (цифры, числа, слоги), однако лучше, чем их сверстники с 

нормальным слухом, запоминают образы и имеют хорошо развитую 

кратковременную зрительную память на невербальные стимулы; восприятие у 

школьников с нарушениями слуха развивается по тем же законам, что и 

восприятие у их сверстников без нарушений слуха, однако специфика нарушения 

служит причиной несвоевременного формирования межфункциональных 

взаимодействий нервных процессов, что приводит к нарушениям основных видов 

восприятия. 

Слуховая депривация приводит к достоверному снижению показателей 

умственной работоспособности при дефиците времени и информации у 

школьников всех возрастных периодов, что является следствием снижения 

функциональной подвижности и силы нервных процессов, нарушения и 
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неустойчивости внимания, неумения проанализировать полученный результат и 

сопоставить его с поставленной задачей. 

Установлено наличие достоверных умеренных и значительных 

корреляционных связей между показателями функциональной подвижности и 

силы нервных процессов с показателями внимания, памяти и умственной 

работоспособности, а также сильных и очень сильных корреляционных связей 

между показателями сенсомоторных функций и свойств основных нервных 

процессов. 

По результатам факторного анализа установлено, что на умственную 

работоспособность школьников с нейросенсорной тугоухостью влияют 2 фактора: 

1-й фактор объединяет показатели функциональной подвижности нервных 

процессов, показатели сенсомоторики, показатели восприятия, а также показатели 

концентрации и объема внимания; 2-й фактор объединяет свойства памяти: 

устойчивость запоминания слогов, скорость запоминания слогов, скорость 

запоминания слов, скорость воспроизведения, объем механического запоминания 

цифр, объем механического запоминания чисел, объем механического 

запоминания слогов, объем оперативной и ассоциативной памяти. 

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, нейродинамические 

реакции, психофизиологические функции, умственная работоспособность, 

возрастные особенности. 

 

ANNOTATION 

Klishch M. I. Characteristics of neurodynamic and psychophysiological 

functions in schoolchildren with sensorineural hearing loss. – On the right of the 

manuscript.  

Scientific thesis for the degree of the Candidate of Medical Sciences, specialty 

14.03.03 – Normal Physiology. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 

Lviv, 2017. 

The study examines age peculiarities of individually-typological properties of 

CNS, sensorimotor and psychophysiological functions (perception, attention, memory), 

and the state of mental performance in schoolchildren with sensorineural hearing loss. 

It was determined that the increase with age in the level of functional mobility 

and strength of nervous processes in schoolchildren with sensorineural hearing loss is 

significantly lower than in their peers with normal hearing. Under these conditions the 

parameters of sensorimotor reactions are significantly lower. Auditory deprivation leads 

to the retardation of processes of formation of the most main psychophysiological 

functions in schoolchildren with sensorineural hearing loss, but they have better 

parameters of selectivity, persistence and switching of attention. They are better at 

remembering images too. Auditory deprivation leads to a significant decrease of mental 

performance parameters in conditions of time and information shortage. It was 

established that significant correlation exists between the parameters of 

psychophysiological functions and properties of the basic nervous processes. 

Key words: sensorineural hearing loss, neurodynamic reactions, 

psychophysiological functions, mental performance, age characteristics. 
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