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РЕФЕРАТ 

 

Насевич Алена Вадимовна 

 

«Дефицит внимания, гиперактивность и импульсивность как 

препятствие к эффективному обучению у учеников начальной школы» 

 

Магистерская работа: 125 с., 48 источника, 8 прил. 

 

Ключевые слова: ИМПУЛЬСИВНОСТЬ, ГИПЕРАКТИВНОСТЬ, 

ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, СИНДРОМ 

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ, СДВГ, МЛАДШИЕ 

ШКОЛЬНИКИ, ТЕСТ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 

CONTINUOUS PERFORMANCE TEST. 

Объект исследования – ученики начальной школы СШ №91 г. 

Минска. 

Цель работы – исследовать гиперактивность, невнимательность и 

импульсивность у младших школьников, как препятствие к их эффективному 

обучению. 

Методы исследования:  

1) теоретический анализ литературы по проблеме; 

2) опросный метод; 

3) количественно-качественный анализ; 

4) статистическая обработка данных. 

Полученные результаты и их новизна: проведение первого в 

Беларуси исследования феноменов импульсивности, невнимательности и 

гиперактивности с помощью Continues Performance Test, а также 

установление взаимосвязи упомянутых феноменов с успеваемостью и 

социальной адаптацией учащихся. 

Область возможного практического применения: диагностика 

гиперактивности, импульсивности и невнимательности среди учеников 

белорусских школ. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

Насевіч Алена Вадзімаўна 

 

«Дэфіцыт ўвагі, гіперактыўнасць і імпульсіўнасць як перашкода да 

эфектыўнага навучання ў вучняў пачатковай школы» 

 

Магістарская работа: 125 с., 48 крыніц, 8 прыкл. 

 

Ключавыя словы: ІМПУЛЬСІЎНАСЦЬ, ГІПЕРАКТЫЎНАСЦЬ, 

ДЭФІЦЫТ УВАГІ, НЯЎВАЖЛІВАСЦЬ, СІНДРОМ ДЭФІЦЫТУ ЎВАГІ І 

ГІПЕРАКТЫЎНАСЦІ, СДВГ, МАЛОДШЫЯ ШКОЛЬНІКІ, ТЕСТ 

БЕСПЕРАПЫННАЙ ПРАДУКЦЫЙНАСЦІ, CONTINUOUS PERFORMANCE 

TEST. 

Аб'ект даследавання - вучні пачатковай школы СШ №91 г. Мінска. 

Мэта работы – даследаваць гіперактыўнасць, няўважлівасць і 

імпульсіўнасць ў малодшых школьнікаў, як перашкода да іх эфектыўнаму 

навучанню. 

Метады даследавання:  

1) тэарэтычны аналіз літаратуры па праблеме; 

2) апытальны метад; 

3) колькасна-якасны аналіз; 

4) статыстычная апрацоўка дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: правядзенне першага ў Беларусі 

даследаванні феноменаў імпульсіўнасці, няўважлівасці і гіперактыўнасці з 

дапамогай Continues Performance Test, а таксама ўстанаўленне ўзаемасувязі 

згаданых феноменаў з паспяховасцю і сацыяльнай адаптацыяй навучэнцаў.  

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: дыягностыка 

гіперактыўнасці, імпульсіўнасці і няўважлівасці сярод вучняў беларускіх 

школ. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўс 

езапазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

_____________________  

 

 



ANNOTATION 

 

Nasevich Alena Vadimovna 

 

«Attention deficit, hyperactivity and impulsivity as an obstacle to effective 

learning from primary school students» 

 

Degree paper: 125 p., 48 sources, 8 app. 

 

Key words: IMPULSIVENESS, HYPERACTIVITY, DEFICIT OF 

ATTENTION, INATTENTION, ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDER, ADHD, PUPILS OF JUNIOR CLASSES, CONTINUOUS 

PERFORMANCE TEST. 

Object of research – pupils of elementary school of secondary school №91 

of Minsk. 

Purpose of research - to investigate hyperactivity, inattention and 

impulsivity among younger schoolchildren, as an obstacle to their effective 

learning. 

Research methods:  

1) a theoretical analysis of the literature on the problem; 

2) the survey method; 

3) quantitative and qualitative analysis; 

4) statistical data processing.  

Obtained results and their novelty: the first in Belarus study of the 

phenomena of impulsivity, inattention and hyperactivity with the help of Continues 

Performance Test, as well as to establish the relationship of these phenomena with 

academic performance and social adaptation of students. 

Area of possible practical application: diagnosis of hyperactivity, 

impulsivity and inattention among students of Belarusian schools. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 

_____________________  


