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ВСТУП 

Актуальність проблеми. Із кожним роком збільшується кількість дітей, 

поведінка яких суперечить встановленим у суспільстві соціальним, моральним 

та правовим нормам. Виникає необхідність здійснення профілактичної роботи 

та внесення педагогічної корекції у поведінку особистості, яка формується. 

Особливої актуальності набуває проблема розуміння механізмів формування 

поведінкових відхилень у дітей з особливими освітніми потребами, що 

сприятиме реалізація на цій основі корекційної складової інклюзивного 

процесу, на всіх рівнях освіти.  

Впровадження системи інклюзивного навчання, реформ 

деінституалізації вимагає перебудови системи психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Таким чином, розвиток інклюзивної освіти в Україні ставить на порядок 

денний проблему формування моделі комплексної допомоги дітям із 

розладами поведінки в умовах загальноосвітнього середовища. 

Специфіка розвитку, виявлення причин та умов виникнення різних форм 

порушень поведінки дітей, шляхів профілактики і корекції викликають 

стійкий інтерес дослідників. Вагомий внесок у дослідження різних аспектів 

проблеми відхилень у поведінці належить ученим І. Гернету, П. Лесгафту, 

О. Острогорському, М. Пирогову, І. Сікорському, К. Ушинському, а пізніше – 

П. Блонському, А. Макаренку, С. Шацькому та ін., які розглядали їх у 

контексті формування особистісних якостей. Проблеми поведінки особистості 

аналізуються у працях М. Боришевського, М. Дубініна, Б. Ломова, 

В. Казанської, І. Кона, С. Максименка, Н. Максимової, Л. Славіної, 

С. Рубінштейна.  

Різноманітні аспекти проблеми відхилень у поведінці дітей та підлітків 

висвітлено у дослідженнях М. Волошенко, Т. Гурлєвої, І. Парфанович, 

А. Самойлова, О. Товканець та інших. Питання профілактики відхилень у 

поведінці дітей висвітлено у дослідженнях Л. Божович, В. Вілюнаса, 



Л. Вольнової, Е. Змановської, Ю. Клейберга, О. Пилипенка, І. Підласого, 

Т. Титаренко та ін.  

Особливостям виховання дітей дошкільного віку, які мають негативні 

прояви у поведінці, присвятили свої праці Н. Пихтіна, В. Оржеховська, 

Т. Туркот, Т. Федорченко, І Шишова та ін. Питання допомоги дітям з 

розладами поведінки та емоцій розглядали українські автори О. Романчук, 

Є. Суковський; загальні аспекти педагогічної підтримки розробила 

Т. Фаласеніді; питання організації освітнього процесу для дітей із різним 

рівнем розвитку в умовах загальноосвітнього середовища висвітлено в працях 

С. Литовченко, С. Єфімової, Ю. Найди та ін. авторів. Питання комплексної 

допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку висвітлюються в 

працях К. Островської. Дослідники дитячої поведінки одностайні у думці, що 

саму в дошкільному віці здійснюється стрімкий розвиток особистості, і 

порушення поведінки заважають формуванню гармонійної, психічно здорової 

особистості, у разі неподолання вони можуть стати стійкими звичками, тому 

існує необхідність їх аналізу та корекції. 

Доведено, що поняття «норма поведінки особистості» є відносним. Між 

нормальним типом поведінки і патологічним (хворобливим) існує безліч 

перехідних форм. Відхилення у поведінці, у стосунках із оточуючими можуть 

бути викликані надмірністю проявів особливостей психіки або певною 

стороною особистості дитини як її характерологічним проявом, а також 

симптомом певної нозології. 

Особливе занепокоєння викликають діти з розладами аутистичного 

спектру. У різні роки проблеми психолого-педагогічної корекції поведінки у 

теорії навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектру 

досліджували В. Башина, Е. Баєнська, Е. Бонді, А. Душка, І. Ловаас, 

І. Мамайчук, О. Нікольська, Б. Скінер, Т. Сміт, В. Тарасун, Д. Шульженко, 

А. Чуприков та ін.  

Проблема психолого-педагогічної корекції поведінки дітей з розладами 

спектру аутизму і нині залишається нагальною з багатьох причин. По-перше, 



збільшується кількість дітей з розладами аутистичного спектру за рахунок 

зростання реальної кількості дітей, що народжуються. За статистичними 

відомостями Міністерства охорони здоров’я України, кількість таких дітей 

зростає щорічно на 20-30%. По-друге, медичні працівники є недостатньо 

обізнаними з проблемами ранньої діагностики. По-третє, психолого-

педагогічне втручання часто є несвоєчасним. І насамкінець, вузькі спеціалісти 

не знають дієвих методів психолого-педагогічної корекції. 

Таким чином, зважаючи на актуальність піднятої проблематики та її 

недостаню розробленість, темою дослідження обрано «Поведінкові 

технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження полягає у розробці методичних рекомендацій з 

використання поведінкових технологій у роботі з дітьми з розладами 

аутистичного спектру. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити стан розробленості проблеми в наукових джерелах; 

уточнити сутність поняття «дитячий аутизм». 

2. Проаналізувати програми корекції поведінкових порушень у дітей з 

розладами аутистичного спектру. 

3. Здійснити діагностику поведінкових відхилень у дітей з розладами 

аутистичного спектру. 

4. Розробити методичні рекомендації з використання поведінкових 

технологій у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Предмет дослідження – шляхи корекції поведінки дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Практичне значення дослідження полягає у впровадження в освітній 

процес закладів дошкільної освіти методичних рекомендацій з використання 

поведінкових технологій у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру. 



Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологічної, 

педагогічної та методичної літератури; порівняння, узагальнення; емпіричні – 

анкетування, інтерв’ювання, бесіди; спостереження за виховним процесом, 

педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальною 

робою було охоплено заклад дошкільної освіти «ясла-садок» №№ 222 та 

спеціальний заклад дошкільної освіти «ясла-садок» № 50 компенсуючого типу 

м. Одеси.  

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

Відповідно до першого завдання, досліджено стан розробленості 

проблеми в наукових джерелах. 

З’ясовано, що поведінку з відхиленнями класифікують за двома 

великими категоріями: поведінку, що порушує соціальні, культурні і правові 

норми, і виражається у формі проступків або злочинів. Другу категорію 

відхилень складає поведінка, що відхиляється від норм здоров’я, і зумовлена 

відкритою чи прихованою патологією.  

Доведено, що поведінка дітей з особливими освітніми потребами дуже 

різниться залежно від наявної нозології. У своєму дослідженні ми зупинись на 

дітям з розладами аутистичного спектру. На наше переконання, проблема 

психолого-педагогічної корекції поведінки дітей саме цієї категорії нагальна з 

багатьох причин. По-перше, збільшується кількість дітей з розладами 

аутистичного спектру за рахунок зростання реальної кількості дітей, що 

народжуються. За статистичними відомостями Міністерства охорони здоров’я 

України, кількість таких дітей зростає щорічно на 20-30%. По-друге, медичні 



працівники є недостатньо обізнаними з проблемами ранньої діагностики. По-

третє, психолого-педагогічне втручання часто є несвоєчасним. І насамкінець, 

вузькі спеціалісти не знають дієвих методів психолого-педагогічної корекції. 

Таким чином, аутизм є предметом суперечностей багатьох сучасних 

спеціалістів. Незважаючи на те, що більшістю фахівців розлади аутистичного 

спектру розглядаються як порушення психічного розвитку, нині існує безліч 

суперечливих точок зору на причини їх виникнення, специфіку клінічних 

проявів, особливості протікання, прогноз в психічному розвитку та корекцію 

порушень поведінки таких дітей. 

Відповідно до другого завдання, проаналізовано наявні програми 

корекції поведінкових порушень у дітей з розладами аутистичного 

спектру. 

Усі наявні підходи до лікування аутизму в дитячому віці об’єднано у 

чотири категорії: медикаментозне лікування; біомедицина (спеціальне здорове 

харчування і дієта); нетрадиційна медицина (включає безліч терапевтичних 

методик від гіпнозу і лікування травами до голковколювання та гомеопатії); і, 

зрештою, – поведінкова терапія, коригуюча спілкування і поведінку.  

Виявлено, що корекція розвитку дітей з аутизмом має широкий спектр 

методик. Розглянуті методики та стратегії психолого-педагогічної корекції 

розладів поведінки в дітей з порушеннями аутистичного спектру мають як 

загальні спільні, так і відмінні риси. Проте наразі немає єдиного або 

універсального методу психолого-педагогічної корекції, адже порушення 

поведінки в дітей з розладами аутистичного спектру є досить складними та 

неоднорідними. Корекція таких порушень – це довгий і багатокомпонентний 

процес, який залучає одночасно відомі технології і нетрадиційні корекційні 

методи, а також роботу багатьох різнопрофільних фахівців. Процес корекції 

поведінкових порушень при аутизмі іноді може тривати впродовж усього 

життя, адже кожна дитина має свої унікальні прояви цього розладу, що часто 

значно ускладнює цей процес. Саме тому для роботи з дітьми з аутистичним 

спектром усі методи корекційної роботи – арт-терапевтичне, педагогічне 



тощо, – включаючи медикаментозне лікування, необхідно використовувати 

спільно, об‘єднавши їх. 

Відповідно до третього завдання, здійснено діагностику 

поведінкових відхилень у дітей з розладами аутистичного спектру. 

З цією метою було організоване дослідження, що передбачало 

проведення психолого-педагогічної діагностики та психолого-педагогічного 

обстеження аутичних дітей за трьома напрямами: робота з педагогами, 

робота з батьками і робота з дітьми. 

На підставі отриманих результатів, а також відповідно до класифікації 

О. Нікольської, дітей експериментальних груп з раннім дитячим аутизмом  

залежно від проявів поведінки було умовно віднесено до трьох груп. Загалом 

діти продемонстрували легкий – 43,7% і середній – 38,2% рівні прояву 

нетипової поведінки. Дітей із важким ступенем прояву нетипової поведінки 

виявилося 18,1%.  

Серед дітей з аутичним розладом, охоплених експериментом, одна 

дитина має діагноз Синдром Аспергера (синоніми: шизоїдна психопатія, 

шизоїдний розлад дитячого віку). Ця дитина характеризується аналогічним 

типом якісного порушення соціальної взаємодії; наявністю стереотипної, 

повторюваної обмеженої поведінки, інтересів і занять, що і діти з типовим 

дитячим аутизмом. Однак, вона немає затримки або відставання в 

мовленнєвому чи інтелектуальному розвитку. Цю дитину віднесено нами до 

середнього рівня проявів нетипової поведінки. 

У ході бесід з вихователями, фахівцями закладу дошкільної освіти, 

батьками вихованців, вдалося з’ясувати, що на сьогоднішній день за 

відсутності корекційної програми для дітей з розладами аутистичного спектру 

настає інвалідність, діти вже не спроможні відвідувати будь-які освітні 

закладі, адже їхні можливості знаходяться у певних межах, які без підтримки 

психолого-педагогічного супроводу неможливо здійснити. Головною 

проблемою є неспроможність комунікації та взаємодії дітей з іншими людьми. 



Це все відбувається у зв’язку з порушенням поведінкової сфери, що входить 

до розладів аутистичного спектру.  

Відповідно до четвертого завдання, розроблено методичні 

рекомендації з використання поведінкових технологій у роботі з дітьми з 

розладами аутистичного спектру. 

Як уже зазначалося, ми погоджуємось з думкою і теоретиків, і 

практичних працівників, що нині не існує єдиної універсальної діючої 

методики корекції поведінкових порушень у дітей з розладами аутистичного 

спектру. Розробляючи методичні рекомендації, ми врахували, що психолого-

педагогічної корекції поведінкових порушень у дітей означеної категорії 

повинна бути не однобокою, а багатокомпонентною і включати: навчання 

комунікації, керування поведінкою, сенсорну інтеграцію, розвиток соціальних 

і когнітивних навичок тощо. Вона має обов’язково бути послідовною, 

комплексною та здійснюватися висококваліфікованими фахівцями за участю 

сім'ї дитини.  

Робота з корекції поведінки дітей з аутичними розладами має складатися 

з чотирьох частин. Перша частина має спрямовуватися на розвиток 

компетентності батьків: розуміння сигналів дитини, рекомендації щодо 

формування соціально-побутових навичок та комунікації, розвиток уваги, 

уміння структурувати простір і діяльність. Другою частиною є робота з 

соціально побутовими навичками. Третьою частиною програми є робота над 

поведінкою. Четвертий етап роботи – навчання дітей навичкам додаткової та 

альтернативної комунікації на групових заняттях.  

В основу роботи з дітьми з аутистичними розладами з метою корекції 

їхньої поведінки мають бути покладені принципи: принцип єдності корекції і 

розвитку, принцип взаємозв’язку корекції й компенсації, принцип урахування 

вікових психологічних та індивідуальних особливостей розвитку, принцип 

комплексності методів психолого-педагогічного впливу, принцип особистісно 

орієнтованого й діяльнісного підходу в здійсненні корекційної робот, принцип 



активного залучення найближчого соціального оточення до корекційної 

роботи з дитиною (родини, дошкільного закладу). 

На наше переконання, психокорекційна робота з дитиною може дати 

позитивну динаміку, якщо вона має чітку структуру, розроблена з 

урахуванням індивідуальних потреб аутичної дитини, реалізується у взаємодії 

психолога, вихователя та інших фахівців з дітьми і їхніми батьками, за 

активної участі самої дитини.  

В залежності від корекційної роботи, перевага надавалась індивідуальній 

і груповій формам її організації. 

У роботі з дітьми ми орієнтувалися на такі види діяльності: продуктивна 

діяльність; арт-терапевтичні заняття (робота з глиною, піском, водою); ігрова 

діяльність; діяльність, пов’язана з дотриманням правил, норм, режимів 

(усвідомлення правил поведінки та взаємодії з іншими людьми); 

анімалотерапія (терапія тваринами) та ін. Особливе значення надавалось грі. 

Гра як провідна діяльність є ефективним методом та засобом реалізації 

освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості. Тому засобом корекції 

поведінкових порушень було обрано сюжетно-рольові ігри, режисерські ігри, 

комунікативні ігри, а також ігрові ситуації з включенням мінімуму знань про 

морально-етичні норми й правила поведінки. 

У ході впровадження методичних рекомендацій в практику роботи 

охоплених експериментом закладів дошкільної освіти, поступово долалися 

проблеми щодо корекції поведінкових порушень у дітей з розладами 

аутистичного спектру. Методичні рекомендаціїи викликала інтерес і схвальну 

оцінку у фахівців закладів дошкільної освіти, а також батьків вихованців. 

Започатковане дослідження, на наше переконання, має виражену 

практичну спрямованість. Зокрема, запропоновані методичні рекомендації 

можуть мати широке застосування у роботі з дітьми з особливими освтніми 

потребами. 

 


