Актуальнi проблеми психологiї
в закладах освiти. 2021. Випуск 11. С. 156–162
УДК 316.48

Покращення властивостей уваги
в умовах НУШ
Перекопська Т. В.
Анотацiя. У статтi представлено результати експерименту
щодо дослiдження уваги учнiв третього року навчання в Новiй
українськiй школi. Проаналiзовано теоретичнi дослiдження
уваги як форми психiчної дiяльностi людини, що проявляється
у спрямованостi та зосередженостi свiдомостi на певних об’єктах.
Описано констатувальний i формувальний етапи дослiдження.
Визначено, як змiнюються властивостi уваги, а саме: концентрацiя,
переключення, коливання, обсяг. Описано види та методи роботи
щодо покращення властивостей уваги. Проаналiзовано результати
дослiдження властивостей уваги. Констатовано, що заходи, спрямованi
на покращення концентрацiї, переключення, розподiлу уваги, будуть
ефективними тiльки у випадку системної роботи.
Ключовi слова: увага, дослiдження концентрацiї уваги,
спостереження.

Постановка проблеми. Нова українська школа (НУШ) ставить
перед вчителями початкової школи важливi завдання. Це не тiльки
розвиток нової, творчої, компетентної особистостi, а й покращення її
когнiтивного розвитку. Вагоме мiсце в системному розвитку когнiтивної
сфери молодших школярiв посiдає розвиток уваги як спрямованостi
та зосередженостi психiчної дiяльностi людини, що є важливим
фундаментом роботи всiх пiзнавальних процесiв.
Метою статтi є представлення результатiв рiчного експерименту
щодо покращення властивостей уваги учнiв третього класу в НУШ.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй. Проблемне поле розвитку уваги школярiв посiдає чiльне мiсце в царинi
наукового пошуку психологiв i педагогiв. Адже, як наголошував
К. Д. Ушинський, увага — це тi єдинi дверi, через якi знання проходять
у свiдомiсть людини.
У вимiрах психологiчної науки увага розглядається як форма
психiчної дiяльностi, яка не вiдображає нi властивостi предмету, нi
зв’язки, нi вiдношення мiж ними, але виявляється у спрямованостi
та зосередженостi свiдомостi на вагомих для особистостi предметах,
явищах навколишньої дiйсностi або на власних переживаннях [1].

© Перекопська Т. В.

Актуальнi проблеми психологiї в закладах освiти. 2021. Випуск 11

Дослiдженням функцiй уваги (зосередження свiдомостi на предметi
дiяльностi), її природи, видiв, властивостей переймалися I. П. Павлов,
I. М. Сєченов, А. А. Ухтомський [2]. Корисна iнформацiя щодо розвитку
властивостей уваги представлена в дослiдженнях сучасних науковцiв
(К. С. Дрозденко, С. Д. Максименко, Н. М. Токарєва, А. В. Шамне та
iн. [1, 3]). Дослiдники наголошують, що важливою закономiрнiстю уваги
є її вибiрковiсть, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись
на одному, не помiчає iншого. Це пояснюється бiльш вираженою
гальмiвною реакцiєю вагомих для особистостi предметiв i переживань
щодо менш значущих, якi в цей час на неї дiють.
Увагу зумовлюють не лише зовнiшнi подразники, а й здатнiсть
людини довiльно спрямовувати її на тi чи тi об’єкти. Цю здатнiсть
називають уважнiстю. Недостатнiй її розвиток виявляється у
вiдволiканнi, нездатностi без зовнiшнiх спонукань спрямовувати й
пiдтримувати свою увагу.
За регуляцiєю розрiзняють мимовiльну, довiльну та пiслядовiльну
увагу. Мимовiльна увага виникає спонтанно, без зусиль свiдомостi, пiд
впливом найрiзноманiтнiших подразникiв, якi впливають на той чи
той аналiзатор органiзму. Довiльна увага — це свiдомо спрямоване
зосередження особистостi на предметах i явищах навколишньої
дiйсностi, на внутрiшнiй психiчнiй дiяльностi. Головним компонентом
довiльної уваги є воля, а головним збудником — усвiдомлюванi
потреби й обов’язки, iнтереси людини, мета та засоби дiяльностi.
Пiслядовiльна увага виникає в результатi свiдомого зосередження на
предметах i явищах у процесi довiльної уваги. Долаючи труднощi пiд
час довiльного зосередження, людина звикає до них. Процес дiяльностi
зумовлює появу iнтересу та з часом захоплює її виконавця. За такої
умови увага набуває рис мимовiльного зосередження.
За критерiєм спрямованостi увагу подiляють на зовнiшню та
внутрiшню. Зовнiшня увага (сенсорна, рухова) вiдiграє провiдну
роль у спостереженнi предметiв i явищ навколишньої дiйсностi та їх
вiдображеннi нашою свiдомiстю. Внутрiшня увага (iнтелектуальна
увага) спрямована на аналiз дiяльностi психiчних процесiв (сприймання,
пам’ятi, уваги, мислення), психiчних органiв i переживань.
Задля уточнення можливостей управлiння увагою школярiв
молодшого шкiльного вiку в умовах навчання в НУШ нами було
органiзовано психолого-педагогiчне дослiдження, результати якого
представленi в цiй статтi.
Викладення основного матерiалу. Емпiричне дослiдження було
реалiзоване протягом листопада–грудня 2020 року. Констатувальний
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експеримент передбачав вивчення властивостей уваги дiтей молодшого
шкiльного вiку, а формувальний етап був зорiєнтований на покращення
концентрацiї уваги молодших школярiв. Вибiрку склали 10 учнiв
третього року навчання в системi початкової школи. Вiк респондентiв —
8 рокiв. У ролi психодiагностичного iнструментарiю використано
методи спостереження й тестування. Вимiрювання властивостей уваги
школярiв здiйснено за допомогою тесту П’єрона-Рузера.
На етапi констатувального експерименту дослiджено рiвень
зосередженостi уваги респондентiв — учнiв третього року навчання в
НУШ. Зосередження уваги — це головна особливiсть, що виявляється
в мiрi iнтенсивностi концентрацiї особистостi на предметi розумової
або фiзичної дiяльностi.
Отриманi результати засвiдчили, що рiвень концентрацiї уваги
в учнiв вибiркової сукупностi є достатньо низьким: 2 учнi — дуже
низький рiвень концентрацiї уваги, 5 ранг; 4 учнi — низький рiвень, 4
ранг; 3 учнi — середнiй рiвень, 3 ранг. Результати пояснюємо такими
факторами:
• незвична та незнайома для дiтей форма роботи (тестування) пiд
час дослiдження;
• елемент змагальностi, який мiг вплинути на кiнцевий результат;
• нездатнiсть учнiв утримувати увагу довгий час, розподiляти її;
• нестiйкiсть довiльної уваги як новоутворення молодшого
шкiльного вiку;
• недостатньо розвиненi вольовi зусилля;
• вiдсутнiсть потрiбної мотивацiї.
Для покращення властивостей уваги молодших школярiв проведено
формувальний експеримент, пiд час якого дiти протягом мiсяця
виконували рiзноманiтнi завдання для розвитку концентрацiї,
розподiлу, переключення уваги.
Рахуємо геометричнi фiгури. Завдання: порахувати кожен вид
геометричних фiгур, за умови, коли не всi фiгури зображенi на
загальному полi. Дiтям пропонувалося знайти вiдсутнi фiгури,
результати записати в таблицю.
Малюємо по клiтинках. Завдання: почати малювати з позначеної
крапки, вiдраховуючи вказану кiлькiсть клiтинок, щоб побачити
прихований малюнок, розмалювати малюнок.
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Роздiли i розмалюй. Школярам потрiбно було знайти в кожнiй
фiгурi запропоновану комбiнацiю клiтинок, розмалювати повтори цiєї
комбiнацiї рiзними кольорами.
Симетрiя. Застосовуючи принцип симетрiї, дiтям пропонувалося
намалювати дзеркальне вiдображення наданої половини малюнку, щоб
зображення набуло цiлiсного вигляду.
Малюємо двома руками. Дiтям потрiбно було намалювати та
розфарбувати зображення одночасно обома руками.
Продовж вишивку. Завдання: за допомогою хрестикiв домалювати
схеми для вишивки, повторюючи зображенi мотиви орнаментiв.
Символи. Потрiбно знайти на полi запропоновану комбiнацiю
символiв й обвести; порахувати скiльки разiв вона повторюється.
Фiгури. Завдання: знайти на полi запропонованi фiгури та
розмалювати вказаними кольорами.
Фотополювання. Учням потрiбно було намалювати кожний
фрагмент зображення, розташувавши його в таблицi згiдно з
порядковим номером i дiзнатися, хто зображений на фото. А також
такi завдання, як: таблицi Шульте; знаходження вiдмiнностей;
фiзкультхвилинки на уважнiсть; завдання на уважнiсть iз
математики, української мови й читання.
До дослiдження також були залученi батьки, якi працювали з
дiтьми в позаурочний час. Пiсля завершення формувального етапу
дослiдження нами був здiйснений контрольний зрiз, результати якого
представленi на рис. 1.

Рис. 1. Результати дiагностики концентрацiї уваги респондентiв
(n=10) до i пiсля формувального дослiдження
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Отриманi результати свiдчать про те, що рiвень концентрацiї уваги
дiтей пiдвищився: 2 учнi — низький рiвень концентрацiї уваги, 4 ранг;
3 учнi — середнiй рiвень, 3 ранг; 5 учнiв — високий рiвень, 2 ранг.
Висновки та перспективи подальшої розвiдки. Аналiз
результатiв психолого-педагогiчного дослiдження дозволяє констатувати, що оптимiзацiя розвитку концентрацiї уваги учнiв початкової
школи можлива лише в умовах системної корекцiйно-розвивальної
роботи.
Формувальна робота має вiдбуватись за такими напрямами:
1) постiйне використання на всiх заняттях прийомiв утримання
уваги, наприклад, таких, що були запропонованi В. Петрусинським [4];
2) включення в матерiали урокiв i позакласних заходiв
рiзноманiтних завдань на утримання, концентрацiю, розподiлення,
переключення уваги;
3) психоедукацiя батькiв щодо розвитку концентрацiї уваги
молодших школярiв у побутових умовах.
Подальшi дослiдження можливостей ефективного розвитку
властивостей уваги школярiв початкової школи можуть вiдбуватись
шляхом розширення дослiдницького пошуку пiд час вивчення
розподiлу, переключення та сталостi уваги респондентiв.
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Перекопська Т. В.
Улучшение свойств внимания в условиях НУШ
Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента по
исследованию внимания учащихся третьего уровня обучения в
НУШ. Проанализированы теоретические достижения внимания
как формы психической деятельности человека, что проявляются
в направленности и сосредоточенности сознания на определенных
объектах. Описано констатирующий и формирующий этапы
исследования. Определены, как меняются такие свойства внимания,
как: концентрация, переключение, колебание, объем. Описано виды и
методы работы по улучшению свойств внимания. Проанализированы
результаты исследования свойств внимания. Сделан вывод, что меры
по улучшению концентрации, переключения, распределения внимания
будут эффективны в случае системной работы.
Ключевые слова: внимание, исследования концентрации
внимания, наблюдения.
Perekopskaya T. V.
Improvement the properties of attention in the conditions of
NUS
Abstract. Results of an experiment to study the attention of students of
the third level of education in NUS are presented in the article. Theoretical
gains of attention as a form of mental activity of man, which is manifested
in the direction and concentration of consciousness on certain objects, were
analyzed. Ascertaining and formative stages of research were described. It
was determined how such features of attention as concentration, switching,
fluctuation and volume have changed. It was determined how such features
of attention as concentration, switching, fluctuation and volume changed.
Types and methods of work to improve the properties of attention were
described. Results of an experiment the properties of attention were
analyzed.The conclusion was done that work on improving concentration,
switching, distribution of attention would be effective in the case of
systematic work.
Keywords: attention, concentration research, observation.
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