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МЕТОДИКА СТИМУЛЮВАННЯ ГІПЕРКОМПЕНСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ 

 
У статті пропонуютьсѐ евристично-синергетична медико-психолого-

педагогічна методика стимуляваннѐ гіперкомпенсації порушень. В основі даної 
методики лежать принципи синергетики, теоріѐ функціональних систем 
П. К. Анохіна, теоріѐ Л. С. Виготського про зони розвитку та компенсаторні процеси 
в системі «особистість», принцип «завтрашньої радості» А. С. Макаренка, 
гештальтпсихологіѐ. У методиці стимуляваннѐ гіперкомпенсації порушень 
застосовуятьсѐ синергетичні методи прѐмої гіперкомпенсації – способи 
стимуляваннѐ власної діѐльності лядини, спрѐмованої на процес самоорганізації 
системи «особистість», результатом ѐкого ю надзвичайно високий рівень розвитку 
мінімум двох підсистем системи «особистість» і утвореннѐ між ними 
горизонтальних зв’ѐзків, що стаять обхідним шлѐхом длѐ встановленнѐ 
взаюмозв’ѐзку менше розвинених підсистем системи «особистість», у ѐких за даних 
умов неможлива самоорганізаціѐ.  

Ключові слова: синергетика, евристика, гіперкомпенсаціѐ, система «дефект», 
система «особистість». 

 
Постановка проблеми. Соціальна інтеграціѐ осіб із психофізичними 

порушеннѐми (далі – ПФП) ю надзвичайно проблематичноя. Одніюя з 
причин ми вважаюмо відсутність медико-психолого-педагогічних 
гіперкомпенсаційних методик роботи з лядьми з ПФП. Адже в умовах 
недостатньої ефективності компенсації соціальних підсистем системи 
«дефект» (далі – «Д»), необхідно здійснявати гіперкомпенсація даної 
групи підсистем дефекту з метоя пришвидшеннѐ адаптації соціальних 
підсистем системи «особистість» (далі – «О») лядей із ПФП до відповідних 
їм соціальних підсистем здорових лядей *6+, а отже, й підвищеннѐ 
ефективності соціалізації і соціальної інтеграції лядей із ПФП. У ході 
реалізації евристично-синергетичної медико-психолого-педагогічної 
гіперкомпенсаційної методики відбуваютьсѐ взаюмна адаптаціѐ систем «О» 
і «Д» учасників освітнього процесу за принципом установленнѐ взаюмно 
однозначної відповідності між взаюмодіячими підсистемами, створяячи 
основу длѐ соціалізації й соціальної інтеграції лядей із ПФП.   
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Аналіз актуальних досліджень. Сутність і механізм процесу 
гіперкомпенсації, основний зміст методів гіперкомпенсації, корелѐція 
гіперкомпенсації з вертикальними процесами абілітації, розвитку, корекції, 
реабілітації, компенсації, а також закон взаюмного стимуляваннѐ та 
пригніченнѐ вертикальних процесів самоорганізації та саморуйнуваннѐ 
систем «О» і «Д» у ході процесу гіперкомпенсації розкрито в попередніх 
публікаціѐх *3; 5+. В основі структури евристично-синергетичної медико-
психолого-педагогічної гіперкомпенсаційної методики лежать такі 
теоретико-практичні дослідженнѐ, ѐк теоріѐ функціональних систем 
П. К. Анохіна *1+, теоріѐ Л. С. Виготського про зони розвитку *2+, принцип 
«завтрашньої радості» А. С. Макаренка *7, 397+, принципи та методи 
синергетики й евристики *9; 8+, гештальтпсихологіѐ тощо. Детальний аналіз 
взаюмозв’ѐзку даних розробок із евристично-синергетичноя медико-
психолого-педагогічноя гіперкомпенсаційноя та іншими методиками 
технології управліннѐ вертикальними процесами в системах «О» і «Д» 
проведено в попередніх публікаціѐх *4+.  

Метою даної статті ю висвітленнѐ евристично-синергетичної медико-
психолого-педагогічної методики стимуляваннѐ гіперкомпенсації порушень. 

Методи дослідження. У статті застосовані загальнонаукові методи 
(дедукціѐ й індукціѐ, аналіз і синтез, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, 
абстрагуваннѐ й конкретизаціѐ, мисленнювий експеримент, метод 
мисленнювого моделяваннѐ тощо) й евристично-синергетична 
методологіѐ дослідженнѐ (елементи синергетичної теорії: теоріѐ 
самоорганізації, теоріѐ складностей, теоріѐ катастроф, теоріѐ біфуркацій, 
теоріѐ флуктуацій, теоріѐ фракталів тощо; принципи синергетики: принцип 
складності, принцип підпорѐдкуваннѐ, принцип кооперативності й 
когерентності, принцип відкритості й нерівноважності, принцип 
нелінійності, принцип становленнѐ, принцип діалогічності, принцип 
подвійності, принцип фрактальності тощо; принципи евристики: принцип 
особистісного цілепокладаннѐ учнѐ, принцип вибору індивідуальної 
освітньої траюкторії, принцип метапредметних основ змісту освіти, 
принцип продуктивності освіти, принцип первинності освітньої продукції 
учнѐ, принцип ситуативності навчаннѐ, принцип освітньої рефлексії тощо; 
синергетичні методи: модифікаціѐ лінійної гіперкомпенсаційної ситуації в 
нелінійну, нелінійний гіперкомпенсаційний діалог, пробуджуяча 
гіперкомпенсаціѐ, гештальтгіперкомпенсаціѐ, самогіперкомпенсаціѐ, 
гіперкомпенсаціѐ ѐк фазовий перехід; евристичні методи: метод 
евристичних питань, метод синектики, метод інверсії, метод аналогії, 
метод багатовимірних матриць, метод організованих стратегій тощо). 

Виклад основного матеріалу. У запропонованій нами методиці 
застосовуятьсѐ синергетичні методи прѐмої гіперкомпенсації – способи 
стимуляваннѐ власної діѐльності лядини, спрѐмованої на процес 
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через найвищі рівні свого розвитку внаслідок наѐвності між ними ще менш 
розвиненої підсистеми В системи «О», ѐка маю відповідну підсистему В у 
системі «Д»; 2) виѐвити й охарактеризувати перше Я-реальне ще менш 
розвиненої підсистеми В системи «О», ѐка маю відповідну підсистему В у 
системі «Д», розміщуютьсѐ між недостатньо розвиненими підсистемами Б і Г 
системи «О» і заважаю їм установити між ними горизонтальні зв’ѐзки через 
найвищі рівні свого розвитку.  

Протѐгом другого етапу головним методом роботи ю пробуджуяча 
гіперкомпенсаціѐ підсистем А і Д системи «О» учасників 
гіперкомпенсаційного процесу. На даному етапі застосуваннѐ евристично-
синергетичної гіперкомпенсаційної методики робота полѐгаю у плануванні й 
самоконтролі здійсненнѐ процесу та досѐгненнѐ результату: 1) виѐвленнѐ 
підсистем А і Д системи «О», ѐкі ю спорідненими підсистемам Б і Г системи 
«О», найчастіше об’юднуятьсѐ з підсистемами Б і Г системи «О» у 
дисипативну функціональну структуру і маять вищі рівні розвитку, ніж 
недостатньо розвинені підсистеми Б і Г системи «О»; 2) характеризуваннѐ 
першого Я-реального підсистем А і Д системи «О», ѐкі маять достатньо високі 
(проте не найвищі) рівні розвитку, знаходѐтьсѐ в зоні актуального 
регресивного розвитку (далі – АРР); 3) виѐвленнѐ підсистем Е, Є, Ж, З тощо 
системи «О», ѐкі найчастіше об’юднуятьсѐ з підсистемами А і Д системи «О» у 
дисипативну функціональну структуру, маять вищі рівні розвитку, ніж 
підсистеми А і Д системи «О»; 4) виѐвленнѐ таких горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемами А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О», ѐкі маять недостатньо високі, 
на думку лядини, рівні розвитку; 5) характеризуваннѐ першого Я-реального 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О», 
ѐкі маять недостатньо високі рівні розвитку, знаходѐтьсѐ в зоні АРР; 
6) виникненнѐ потреби в наѐвності нових елементів підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З 
тощо системи «О»; 7) виникненнѐ потреби в наѐвності вертикальних зв’ѐзків 
між елементами наступного та попереднього рівнів розвитку підсистем А, Д, 
Е, Є, Ж, З тощо системи «О»; 8) виникненнѐ потреби в наѐвності вищих рівнів 
розвитку горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, Д, Е, Є, Ж, З тощо 
системи «О»; 9) активізаціѐ наѐвних елементів попередніх рівнів розвитку 
підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О»; 10) активізаціѐ останніх 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О». 

Головний метод третього етапу – гештальтгіперкомпенсаціѐ –  
дозволѐю здійснявати аферентний синтез підсистем системи «О», 
активованих на попередньому етапі роботи. На третьому етапі 
застосуваннѐ евристично-синергетичної гіперкомпенсаційної методики 
робота полѐгаю у плануванні й самоконтролі здійсненнѐ процесу і 
досѐгненнѐ результату створеннѐ синестезичного образу себе, у ѐкому 
наѐвні: 1) образи нових (раніше відсутніх) елементів підсистем А, Д, Е, Є, Ж, 
З тощо системи «О»; 2) образи вертикальних зв’ѐзків між елементами 
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самоорганізації системи «О», результатом ѐкого ю надзвичайно високий 
рівень розвитку мінімум двох підсистем системи «О» й утвореннѐ між ними 
горизонтальних зв’ѐзків, ѐкі стаять обхідним шлѐхом длѐ встановленнѐ 
взаюмозв’ѐзку менше розвинених підсистем системи «О», у ѐких за даних 
умов неможлива самоорганізаціѐ. Синергетичні методи стимуляваннѐ 
гіперкомпенсації порушень відображаять сутність процесу гіперкомпенсації, 
способами реалізації ѐкого вони ю. Послідовність розміщеннѐ методів у 
методиці залежить від їхньої мети. Синергетичні методи стимуляваннѐ 
гіперкомпенсації порушень ю етапами здійсненнѐ процесу гіперкомпенсації, 
при чому реалізаціѐ наступного етапу може початисѐ тільки післѐ досѐгненнѐ 
мети попереднього, що дозволѐю вчасно помічати незаплановані відхиленнѐ 
від головної мети процесу гіперкомпенсації й попереджати небажані 
затримки в роботі. Синергетичні методи стимуляваннѐ гіперкомпенсації 
порушень допомагаять лядині визначити мету гіперкомпенсаційної роботи 
над собоя, сприѐять позитивному мотивування такої діѐльності. У результаті 
досѐгненнѐ мети задовольнѐютьсѐ потреба лядини в гіперкомпенсації її 
порушень, отже, стимуляютьсѐ самостійність у задоволенні її потреб та 
відповідальність за свої дії перед собоя та перед іншими, що підвищую 
ефективність гіперкомпенсаційного процесу. 

Евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна методика 
стимуляваннѐ гіперкомпенсації порушень складаютьсѐ з підготовчого та 
п’ѐти основних етапів. Проаналізуюмо роботу на кожному з них. 

Протѐгом підготовчого етапу відбуваютьсѐ налаштуваннѐ на 
гіперкомпенсаційну роботу учасників освітнього процесу й модифікаціѐ 
лінійної гіперкомпенсаційної ситуації в нелінійну. На підготовчому етапі 
застосуваннѐ евристично-синергетичної гіперкомпенсаційної методики 
робота полѐгаю у плануванні й самоконтролі здійсненнѐ процесу і 
досѐгненнѐ результату: 1) активної участі у створенні атмосфери взаюмної 
довіри учасників гіперкомпенсаційного процесу через зміну системи 
морфогенів, ѐкі знаходѐтьсѐ в освітньому середовищі; 2) створеннѐ 
обстановочної аферентації длѐ підсистем А і Д системи «О» – установленнѐ 
системи взаюмозв’ѐзків між активними підсистемами першої сигнальної 
системи учасників гіперкомпенсаційного процесу. 

Протѐгом першого етапу відбуваютьсѐ нелінійний гіперкомпенсаційний 
діалог між учасниками гіперкомпенсаційного процесу. На даному етапі 
застосуваннѐ евристично-синергетичної гіперкомпенсаційної методики 
робота полѐгаю у плануванні й самоконтролі здійсненнѐ процесу й 
досѐгненнѐ результату гіперкомпенсації, длѐ чого необхідно: 1) виѐвити й 
охарактеризувати підсистему, ѐка ю пусковоя аферентаціюя, – перше Я-
реальне недостатньо розвинених підсистем Б і Г системи «О», ѐкі за даних 
умов не можуть самоорганізовуватись, оскільки маять відповідні підсистеми 
Б і Г у системі «Д», і не можуть установити між собоя горизонтальні зв’ѐзки 
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наступного та попереднього рівнів розвитку підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З тощо 
системи «О»; 3) образи підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О» з 
приюднаними новими елементами наступного рівнѐ розвитку даних 
підсистем; 4) образи надзвичайно високого рівнѐ розвитку підсистем А і Д 
(а за необхідності й підсистем Е, Є, Ж, З тощо) системи «О»; 5) образи 
підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О», між ѐкими утворились нові 
горизонтальні зв’ѐзки; 6) образи останніх наѐвних безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між низькими рівнѐми розвитку підсистеми А 
системи «О» і середніми рівнѐми розвитку підсистеми Б системи «О»; 
7) образи останніх наѐвних безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між 
низькими рівнѐми розвитку підсистеми Б системи «О» і середніми рівнѐми 
розвитку підсистеми В системи «О»; 8) образи останніх наѐвних 
безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між середніми рівнѐми розвитку 
підсистеми В системи «О» і низькими рівнѐми розвитку підсистеми Г 
системи «О»; 9) образи останніх наѐвних безпосередніх горизонтальних 
зв’ѐзків між середніми рівнѐми розвитку підсистеми Г системи «О» і 
низькими рівнѐми розвитку підсистеми Д системи «О»; 10) образи останніх 
наѐвних безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між найвищими рівнѐми 
розвитку підсистем А і Д системи «О»; 11) образи нових (раніше й зараз 
відсутніх) безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між середніми рівнѐми 
розвитку підсистеми А системи «О» і високими рівнѐми розвитку 
підсистеми Б системи «О»; 12) образи нових (раніше і зараз відсутніх) 
безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між середніми рівнѐми розвитку 
підсистеми Б системи «О» і високими рівнѐми розвитку підсистеми В 
системи «О»; 13) образи нових (раніше й зараз відсутніх) безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між високими рівнѐми розвитку підсистеми В 
системи «О» і середніми рівнѐми розвитку підсистеми Г системи «О»; 
14) образи нових (раніше й зараз відсутніх) безпосередніх горизонтальних 
зв’ѐзків між високими рівнѐми розвитку підсистеми Г системи «О» і 
середніми рівнѐми розвитку підсистеми Д системи «О»; 15) образи нових 
(раніше й зараз відсутніх) безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між 
найвищими рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О». Необхідно 
стимулявати виникненнѐ в лядини потреби в наѐвності названих образів.  

Акцепторами проміжних результатів самоорганізації підсистем системи 
«О» ю підсистеми образів зони найближчого прогресивного розвитку (далі – 
НПР) наступного (вищого) рівнѐ розвитку підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З тощо 
системи «О» (перше Я-ідеальне підсистеми А системи «О», перше Я-ідеальне 
підсистеми Д системи «О», перше Я-ідеальне підсистеми Е системи «О», 
перше Я-ідеальне підсистеми Є системи «О», перше Я-ідеальне підсистеми Ж 
системи «О», перше Я-ідеальне підсистеми З системи «О»). Акцепторами 
остаточних результатів самоорганізації підсистем системи «О» ю підсистеми 
образів зони актуального прогресивного розвитку (далі – АПР) наступного 
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(вищого) рівнѐ розвитку підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О» (друге Я-
ідеальне підсистеми А системи «О», друге Я-ідеальне підсистеми Д системи 
«О», друге Я-ідеальне підсистеми Е системи «О», друге Я-ідеальне 
підсистеми Є системи «О», друге Я-ідеальне підсистеми Ж системи «О», друге 
Я-ідеальне підсистеми З системи «О»). 

Акцепторами проміжних результатів самоорганізації горизонтальних 
зв’ѐзків між підсистемами системи «О» ю підсистеми образів зони НПР 
наступного (вищого) рівнѐ розвитку горизонтальних зв’ѐзків між 
підсистемами А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О» (перше Я-ідеальне кожного 
горизонтального зв’ѐзку). Акцепторами остаточних результатів ю 
підсистеми образів зони АПР наступного (вищого) рівнѐ розвитку 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи 
«О» (друге Я-ідеальне кожного горизонтального зв’ѐзку). 

Протѐгом четвертого етапу відбуваютьсѐ самогіперкомпенсаціѐ 
неможливості встановити безпосередні зв’ѐзки між вищими рівнѐми 
розвитку недостатньо розвинених підсистем Б і Г системи «О» учасників 
гіперкомпенсаційного процесу. На даному етапі застосуваннѐ евристично-
синергетичної гіперкомпенсаційної  методики робота полѐгаю у плануванні 
й самоконтролі здійсненнѐ процесу й досѐгненнѐ результату 
гіперкомпенсації, длѐ чого необхідно:  

1) ухвалити рішеннѐ про спосіб досѐгненнѐ проміжного результату: 
а) приюднаннѐ нових (раніше відсутніх) елементів підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З 
тощо системи «О» (зона НПР); б) утвореннѐ вертикальних зв’ѐзків між 
елементами наступного та попереднього рівнів розвитку підсистем А, Д, Е, 
Є, Ж, З тощо системи «О» (зона НПР); в) здійсненнѐ пунктів а і б до 
досѐгненнѐ надзвичайно високого рівнѐ розвитку підсистемами А і Д (а за 
необхідності й підсистемами Е, Є, Ж, З тощо) системи «О» (зона НПР); 
г) приюднаннѐ нових (раніше і зараз відсутніх) безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між середніми рівнѐми розвитку підсистеми А 
системи «О» і високими рівнѐми розвитку підсистеми Б системи «О» (зона 
НПР); д) утвореннѐ нових (раніше й зараз відсутніх) безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між середніми рівнѐми розвитку підсистеми Б 
системи «О» і високими рівнѐми розвитку підсистеми В системи «О» (зона 
НПР); е) утвореннѐ нових (раніше й зараз відсутніх) безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між високими рівнѐми розвитку підсистеми В 
системи «О» і середніми рівнѐми розвитку підсистеми Г системи «О» (зона 
НПР); ю) утвореннѐ нових (раніше й зараз відсутніх) безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між високими рівнѐми розвитку підсистеми Г 
системи «О» і середніми рівнѐми розвитку підсистеми Д системи «О» (зона 
НПР); ж) утвореннѐ нових (раніше й зараз відсутніх) безпосередніх 
горизонтальних зв’ѐзків між найвищими рівнѐми розвитку підсистем А і Д 
системи «О» (зона НПР);  
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2) вибрати програму дій у прѐмому гіперкомпенсаційному процесі: 
а) визначити шлѐх переходу (спосіб використаннѐ) підсистем А і Д (а за 
необхідності й підсистем Е, Є, Ж, З тощо) системи «О» від зони АРР до зони 
НПР; б) визначити шлѐх переходу (спосіб використаннѐ) горизонтальних 
зв’ѐзків між підсистемами А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О» від зони 
АРР до зони НПР; 

3) викликати гіперкомпенсаційне еферентне збудженнѐ в 
підсистемах А і Д системи «О», що проѐвлѐютьсѐ ѐк виникненнѐ у лядини 
бажаннѐ досѐгти зони НПР наступного (вищого) рівнѐ розвитку: 
а) підсистем А і Д системи «О»; б) горизонтальних зв’ѐзків між найвищими 
рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О»; 

4) забезпечити реагуваннѐ підсистем А і Д системи «О» на 
евристично-синергетичний стимулявальний вплив  самоорганізаціюя 
підсистем А і Д системи «О» до досѐгненнѐ ними зони НПР наступного 
(вищого) рівнѐ їх розвитку: використовуячи ѐк аттрактор створений 
синестезичний образ себе з вищим рівнем розвитку підсистем А і Д 
системи «О», здійснявати процес переходу підсистем А і Д системи «О» 
від зони АРР до зони НПР; 

5) забезпечити реагуваннѐ підсистем А і Д системи «О» на 
евристично-синергетичний стимулявальний вплив  самоорганізаціюя 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А і Д системи «О» до 
досѐгненнѐ даними зв’ѐзками зони НПР наступного (вищого) рівнѐ їх 
розвитку: використовуячи ѐк аттрактор створений синестезичний образ 
себе з вищим рівнем розвитку горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А 
і Д системи «О», здійснявати процес переходу горизонтальних зв’ѐзків між 
названими підсистемами від зони АРР до зони НПР; 

6) досѐгти запланованих параметрів проміжного результату 
гіперкомпенсаційної діѐльності, тобто характеристик: а) другого Я-
реального підсистем системи «О»: у результаті евристично-синергетичної 
стимулявальної роботи з лядиноя її підсистеми А і Д системи «О» маять 
нестабільно приюднані елементи, наступний (вищий) рівень розвитку і 
знаходѐтьсѐ в зоні НПР; б) другого Я-реального горизонтальних зв’ѐзків 
системи «О»: у результаті евристично-синергетичної стимулявальної 
роботи горизонтальні зв’ѐзки між підсистемами А і Д системи «О» маять 
такі (вищі) рівні розвитку, знаходѐтьсѐ в зоні НПР, ю нестабільними; 

7) забезпечити діѐльність рецепторів проміжного результату 
гіперкомпенсації, ѐкими ю вищі рівні розвитку підсистем А і Д системи «О», 
з’юднаних між собоя горизонтальними зв’ѐзками; 

8) реалізувати зворотний зв’ѐзок між підсистемами системи «О»: за 
допомогоя утвореннѐ горизонтальних зв’ѐзків забезпечити перехід 
інформації: а) від другого Я-реального (нестабільно більш розвинених 
підсистем А і Д системи «О») до першого Я-ідеального (образу реальних 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 9 (73) 

148 

нестабільно більш розвинених підсистем А і Д системи «О»); б) від другого 
Я-реального (нестабільних горизонтальних зв’ѐзків між більш високими 
рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О») до першого Я-ідеального 
(образу реальних нестабільних горизонтальних зв’ѐзків між більш 
високими рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О»). 

Протѐгом п’ятого етапу здійсняютьсѐ гіперкомпенсаціѐ ѐк фазовий 
перехід неможливості встановити безпосередні зв’ѐзки між вищими 
рівнѐми розвитку недостатньо розвинених підсистем Б і Г системи «О» 
учасників гіперкомпенсаційного процесу. На даному етапі застосуваннѐ 
евристично-синергетичної гіперкомпенсаційної методики робота полѐгаю у 
плануванні та самоконтролі здійсненнѐ процесу й досѐгненнѐ результату 
гіперкомпенсації, длѐ чого необхідно:  

1) ухвалити рішеннѐ про спосіб досѐгненнѐ остаточного результату: 
а) приюднаннѐ нових (раніше відсутніх) елементів підсистем А, Д, Е, Є, Ж, З 
тощо системи «О» (зона АПР); б) утвореннѐ вертикальних зв’ѐзків між 
елементами наступного та попереднього рівнів розвитку підсистем А, Д, Е, Є, 
Ж, З тощо системи «О» (зона АПР); в) здійсненнѐ пунктів а і б до досѐгненнѐ 
надзвичайно високого рівнѐ розвитку підсистемами А і Д (а за необхідності й 
підсистемами Е, Є, Ж, З тощо) системи «О» (зона АПР); г) приюднаннѐ нових 
(раніше й зараз відсутніх) безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між 
середніми рівнѐми розвитку підсистеми А системи «О» і високими рівнѐми 
розвитку підсистеми Б системи «О» (зона АПР); д) утвореннѐ нових (раніше й 
зараз відсутніх) безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між середніми 
рівнѐми розвитку підсистеми Б системи «О» і високими рівнѐми розвитку 
підсистеми В системи «О» (зона АПР); е) утвореннѐ нових (раніше й зараз 
відсутніх) безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між високими рівнѐми 
розвитку підсистеми В системи «О» і середніми рівнѐми розвитку підсистеми 
Г системи «О» (зона АПР); ю) утвореннѐ нових (раніше й зараз відсутніх) 
безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між високими рівнѐми розвитку 
підсистеми Г системи «О» і середніми рівнѐми розвитку підсистеми Д 
системи «О» (зона АПР); ж) утвореннѐ нових (раніше й зараз відсутніх) 
безпосередніх горизонтальних зв’ѐзків між найвищими рівнѐми розвитку 
підсистем А і Д системи «О» (зона АПР); 

2) вибрати програму дій у прѐмому гіперкомпенсаційному процесі: 
а) визначити шлѐх переходу (спосіб використаннѐ) підсистем А і Д (а за 
необхідності й підсистем Е, Є, Ж, З тощо) системи «О» від зони АРР до зони 
АПР; б) визначити шлѐх переходу (спосіб використаннѐ) горизонтальних 
зв’ѐзків між підсистемами А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З тощо системи «О» від зони 
НПР до зони АПР; 

3) викликати гіперкомпенсаційне еферентне збудженнѐ в 
підсистемах А і Д системи «О», що проѐвлѐютьсѐ ѐк виникненнѐ в лядини 
бажаннѐ досѐгти зони АПР наступного (вищого) рівнѐ розвитку: 
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а) підсистем А і Д системи «О»; б) горизонтальних зв’ѐзків між найвищими 
рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О»; 

4) забезпечити реагуваннѐ підсистем А і Д системи «О» на 
евристично-синергетичний стимуляячий вплив самоорганізаціюя 
підсистем А і Д системи «О» до досѐгненнѐ ними зони АПР наступного 
(вищого) рівнѐ їх розвитку: використовуячи ѐк аттрактор створений 
синестезичний образ себе з вищим рівнем розвитку підсистем А і Д 
системи «О», здійснявати процес переходу підсистем А і Д системи «О» 
від зони НПР до зони АПР; 

5) забезпечити реагуваннѐ підсистем А і Д системи «О» на 
евристично-синергетичний стимуляячий вплив  самоорганізаціюя 
горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А і Д системи «О» до 
досѐгненнѐ даними зв’ѐзками зони АПР наступного (вищого) рівнѐ їх 
розвитку: використовуячи ѐк аттрактор створений синестезичний образ 
себе з вищим рівнем розвитку горизонтальних зв’ѐзків між підсистемами А 
і Д системи «О», здійснявати процес переходу горизонтальних зв’ѐзків між 
названими підсистемами від зони НПР до зони АПР; 

6) досѐгти запланованих параметрів остаточного результату 
гіперкомпенсаційної діѐльності, тобто характеристик: а) третього Я-
реального підсистем системи «О»: у результаті евристично-синергетичної 
стимулявальної роботи з лядиноя її підсистеми А і Д системи «О» маять 
стабільно приюднані елементи, наступний (вищий) рівень розвитку і 
знаходѐтьсѐ в зоні АПР; б) третього Я-реального горизонтальних зв’ѐзків 
системи «О»: у результаті евристично-синергетичної стимулявальної 
роботи горизонтальні зв’ѐзки між підсистемами А і Д системи «О» маять 
такий (вищий) рівень розвитку, знаходѐтьсѐ в зоні АПР, ю стабільними; 

7) забезпечити діѐльність рецепторів остаточного результату 
гіперкомпенсації, ѐкими ю вищі рівні розвитку підсистем А і Д системи «О», 
з’юднаних між собоя горизонтальними зв’ѐзками; 

8) реалізувати зворотний зв’ѐзок між підсистемами системи «О»: за 
допомогоя утвореннѐ горизонтальних зв’ѐзків забезпечити перехід 
інформації: а) від третього Я-реального (стабільно більш розвинених 
підсистем А і Д системи «О») до другого Я-ідеального (образу реальних 
стабільно більш розвинених підсистем А і Д системи «О»); б) від третього 
Я-реального (стабільних горизонтальних зв’ѐзків між більш високими 
рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О») до другого Я-ідеального 
(образу реальних стабільних горизонтальних зв’ѐзків між більш високими 
рівнѐми розвитку підсистем А і Д системи «О»). 

Отже, евристично-синергетична медико-психолого-педагогічна 
методика стимуляваннѐ гіперкомпенсації порушень маю такіі 
характеристики: 1) сутність гіперкомпенсаційної методики кореляю із 
сутністя процесу гіперкомпенсації; 2) структура гіперкомпенсаційної 
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методики кореляю зі структуроя процесу гіперкомпенсації; 
3) гіперкомпенсаційна методика базуютьсѐ на принципах, аналогічних 
принципам самоорганізації та саморуйнуваннѐ в системах «О» і «Д» лядини 
в ході гіперкомпенсаційного процесу; 4) методи гіперкомпенсаційної 
методики ю способами реалізації процесу гіперкомпенсації; 5) етапи 
гіперкомпенсаційної методики кореляять із етапами процесу гіперкомпен-
сації; 6) система цілей і бажаних результатів гіперкомпенсаційної методики 
співпадаю з системоя цілей і бажаних результатів процесу гіперкомпенсації; 
7) гіперкомпенсаційна методика відповідаю системі потреб лядини в 
гіперкомпенсації підсистем системи «Д» тощо. Методика з названими 
характеристиками здатна забезпечити ефективне зовнішню управліннѐ 
внутрішнім прѐмим процесом гіперкомпенсації в системах «О» і «Д».  

Висновки. Таким чином, методика стимуляваннѐ гіперкомпенсації 
порушень пригнічую самоорганізація та стимуляю саморуйнуваннѐ 
біологічної, психологічної та соціальної підсистем системи «Д» і пригнічую 
саморуйнуваннѐ та стимуляю самоорганізація біологічної, психологічної та 
соціальної підсистем системи «О», здійсняячи зовнішню й забезпечуячи 
внутрішню управліннѐ процесом гіперкомпенсації порушень лядини, 
сприѐячи міцному закріплення нових емерджентних ѐкостей біологічної, 
психологічної та соціальної складових систем «О» і «Д» й досѐгнення 
системи гіперкомпенсаційних цілей. Дану методику можна застосовувати 
длѐ роботи з лядьми з порушеннѐм роботи аналізаторних систем, із 
лядьми з легкоя розумовоя відсталістя, затримкоя психічного розвитку, 
дитѐчим церебральним паралічем; у модифікованому виглѐді методика 
може бути використана в освітньому процесі осіб із іншими ПФП.  

Перспективи подальших розвідок. У подальшому необхідно 
модифікувати евристично-синергетичну медико-психолого-педагогічну 
методику стимуляваннѐ гіперкомпенсації порушень длѐ використаннѐ її в 
освітньому процесі осіб зі складними дефектами, порушеннѐми мовленнѐ 
та іншими ПФП.  
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РЕЗЮМЕ 

Золотарёва Татьяна. Методика стимулированиѐ гиперкомпенсации нарушений. 
В статье предлагаетсѐ эвристико-синергетическаѐ медико-психолого-

педагогическаѐ методика стимулированиѐ гиперкомпенсации нарушений. В основе 
данной методики лежат принципы синергетики, теориѐ функциональных систем 
П.  К.  Анохина, теориѐ Л.  С.  Выготского о зонах развитиѐ и компенсаторных процессах 
в системе «личность», принцип «завтрашней радости» А.  С.  Макаренко, 
гештальтпсихологиѐ. В методике стимулированиѐ гиперкомпенсации нарушений 
применѐятсѐ синергетические методы прѐмой гиперкомпенсаци – способы 
стимулированиѐ собственной деѐтельности человека, направленной на процесс 
самоорганизации системы «личность», результатом которого ѐвлѐетсѐ чрезвычайно 
высокий уровень развитиѐ минимум двух подсистем системы «личность» и 
образование между ними горизонтальных свѐзей, которые становѐтсѐ обходным 
путем длѐ установлениѐ взаимосвѐзи менее развитых подсистем системы «личность», 
в которых при данных условиѐх невозможна самоорганизациѐ.  

Ключевые слова: синергетика, эвристика, гиперкомпенсациѐ, система 
«дефект», система «личность». 

 
SUMMARY 

Zolotaryova Tatiana. Methodology of stimulation of disorders overcompensation. 
In the article the heuristic-synergetic medic-psychological-pedagogical method of 

stimulation of disorders overcompensation is offered The synergetic methods of disorders direct 
overcompensation are used in the methodology. The methodology has propedevtical stage and 
five basic stages. During the preparatory stage arises the system of intercommunications 
between the active subsystems of the first signal system of participants of overcompensatory 
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process. As a result of realization of the first basic stage of work every participant of the 
overcompensatory process reveals an insufficiently well developed subsystems B and D of the 
system “personality”. These subsystems can not be self-organized, there are appropriate 
subsystems B and D of the system “defect”. Subsystems B and D can not set between itself 
horizontal intercommunications through the greatest levels of the development as a result of 
presence between them subsystem C of the system “personality” of lower level of development, 
which has the appropriate subsystem in the system “defect”. In the issue of realization of the 
second basic stage of work the person reveals subsystems A and E of the system «personality» 
with the higher level of development, which would be related with subsystems B and D of the 
system «personality» with the lower level of development. In consequence of realization of the 
third basic stage of work the participants of overcompensatory process create complex image of 
itself with the higher level of development of subsystems A and E of the system “personality” and 
with intercommunications between them. On the fourth basic stage of work the person 
determines the way of overcompensation and will realize it: using the created complex image as 
attractor, the person carries out the process of overcompensation impossible of self-organization 
of subsystem B and D of the system “personality” to self-organization of subsystem A and E of 
the system “personality” to achieve its zone of the nearest progressive development. On the fifth 
basic stage of work, using the created synsense image as attractor, the participants of 
overcompensatory process continue to carry out the work, beginning on the fourth basic stage to 
achieve with subsystem A and E of the system “personality” to zone of the actual progressive 
development. The methodology is instrumental in forming in person the skills to set 
intermediates and ultimate goals correctly, to overcome difficulties, which arise in the process of 
reaching the goal. Healthy persons, persons with bad eyesight and dull hearing, persons with 
easy mental retardation and delay of psychical development, persons with child’s cerebral palsy 
can use this methodology.  

Key words: synergetics, heuristics, overcompensation, system “defect”, system 
“personality”. 
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НОРМАТИВНІ, ЗМІСТОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ІННОВАЦІЙНИХ ШКІЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ 

 
У статті окреслено та з’ѐсовано нормативні, змістові та процесуальні засади 

діѐльності інноваційних шкільних мереж (ІШМ) України. Окреслено основні положеннѐ 
їхньої діѐльності: необхідність диверсифікації системи освіти через створеннѐ 
мережі інноваційних шкіл; розробка відповідної законодавчої бази регуляваннѐ 
діѐльності об’юднаних навчальних закладів; стимуляваннѐ урѐдом змін, відкриттѐ 
нових шкіл, налагодженнѐ партнерських стосунків між школами. З’ѐсовано змістові 
засади: формуваннѐ готовності школи до наданнѐ ѐкісної освіти всім учнѐм та до 
співробітництва у справі поширеннѐ прогресивного педагогічного й управлінського 
досвіду; професійний розвиток учителів та шкільної адміністрації; здійсненнѐ 




