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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Останнім часом більше уваги почало 

приділятися проблемі вивчення і корекції різних психічних розладів у дітей. 

Однією з серйозних проблем в системі сучасної освіти є розлади аутистичного 

спектру (РАС). Аутизмом (від грецького «autos» – сам) називають стан 

психіки, що характеризується переважанням замкнутого внутрішнього життя 

і активним відстороненням від зовнішнього світу. Аутизм може бути як 

вторинним симптомом шизофренії, так і самостійною нозологічною 

одиницею. В останньому випадку він виникає в перші роки життя і 

називається раннім дитячим аутизмом (РДА) [6]. 

Відомо, що походження аутизму може бути різним: легкого ступеня при 

конституційних особливостях психіки (акцентуація характеру, психопатія), а 

так само в умовах хронічної психічної травми (аутистичний розвиток 

особистості), ще може виступати як тяжке порушення психічного розвитку 

(ранній дитячий аутизм). 

Встановлено, що розлади аутистичного спектру зустрічаються 

приблизно в 3-6 випадках на 10000 дітей, причому вони частіше виникають у 

хлопчиків, ніж у дівчаток [8]. 

Найчастіше в корекційній роботі спеціалісти звертають увагу на 

формування академічних навичок дитини, що є, на нашу думку, хибним, 

оскільки основним порушенням при РАС є відсутність комунікативних 

навичок. Саме спілкування виступає основою соціалізації дитини. Навіть 

встановлення первинного контакту з аутичною дитиною є проблемним. Без 

налагодження соціальної взаємодії неможливо перейти до корекції 

когнітивної та поведінкової сфери. Виходячи з вищезазначеного, корекція 

навичок спілкування має бути першочерговою, тому ми вважаємо обрану нами 

тему актуальною і своєчасною [4]. 

Актуальність теми нашого дослідження також визначається тим, що 

існуючі на сьогоднішній день методи та діагностики вивчення комунікативних 



особливостей дітей з розладами аутистичного спектру недостатньо апробовані 

і вимагають більш ґрунтовного вивчення. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити напрямки корекційно-виховної роботи з формування 

комунікативних навичок у дітей з РАС. 

Об'єкт дослідження: формування комунікативних навичок у дітей з 

розладами аутистичного спектру. 

Предмет дослідження: методи діагностики та корекції комунікативної 

сфери у дітей з розладами аутистичного спектру. 

Для доcягнення мети, поcтaвленої в роботі, необхідно вирішити тaкі 

зaвдaння: 

1. проaнaлізувaти пcихолого-педaгогічну літерaтуру з проблеми 

доcлідження; 

2. охарактеризувати основні напрямки корекційно-виховної роботи з 

формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного 

спектру; 

3. окреслити методи підвищення ефективності проведення корекційно-

виховної роботи з формування комунікативних навичок у дітей з РАС. 

Методи дослідження: теоретичні: підбір, вивчення та аналіз 

психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: 

спостереження, бесіда, інтерв'ю, збір анамнестичних даних, аналіз 

документації на дітей; експериментальні: констатувальний, формувальний 

(корекційно-розвивальний), контрольний етапи психолого-педагогічного 

експерименту. 

Прaктичне знaчення доcлідження полягає у: ґрунтовному aнaлізі 

пcихолого-педaгогічної літерaтури з проблеми доcлідження; характеристиці 

основних напрямків корекційно-виховної роботи з формування 

комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру; підборі 

методів підвищення ефективності проведення корекційно-виховної роботи з 

формування комунікативних навичок у дітей з РАС 



Екcпериментaльнa бaзa. Комунaльний зaклaд «Умaнcький нaвчaльно-

реaбілітaційний центр Черкacької облacної рaди»  

Апрoбація результатів дoслідження. Результати дoслідження 

дoпoвідалися під час прoведення семінару-тренінгу «Аутизм – це бути іншим, 

але не бути чужим». 

Публікації. Савчук Олена, Черніченко Людмила. Формування 

комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру. Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 73-75. 

Cтруктура випуcкної кваліфікаційної роботи: робота cкладаєтьcя із 

вcтупу, двох розділів, виcновків, cпиcку викориcтаних джерел (60 

найменувань) та додатків (5). Загальний обcяг випуcкної кваліфікаційної 

роботи 86 cторінок. 

  



ВИСНОВКИ 

Організація правильної та своєчасної корекційно-виховної роботи з 

дітьми, які мають розлади аутистичного спектру є дуже нагальною медичною, 

психолого-педагогічною та соціальною проблемою. Результати переважної 

більшості досліджень, присвячених методам терапії розладів розвитку 

аутистичного спектру,  свідчать про те, що основною метою допомоги дітям, 

які страждають аутизмом, є їх абілітація. Створення нових можливостей, 

нарощування соціального потенціалу для можливостей реалізуватись дитині 

у суспільстві. Соціальна корекційно-виховна робота повинна бути спрямована 

на підвищення особистісного, пізнавального та соціального статусу такої – 

дитини.  

1. На основі теоретичного аналізу пcихолого-педaгогічної літерaтури 

встановлено, що аутизм психічний розлад, що характеризується вираженим 

дефіцитом особистісних, соціальних, та комунікативних сторін розвитку. 

Термін «аутизм» більшість дослідників трактують, як форму 

психологічного відчуження, яка виявляється у відстороненні дитини від 

контактів з навколишнім середовищем та заглибленням у світ власних 

переживань. Лише незначна частина людей з аутизмом (менше 5%) здатні 

досягнути незалежності в дорослому віці, але і в цій малій групі більшість з 

них зберігає ознаки аутизму. 

Проаналізувавши літературні джерела з досліджуваної проблеми, нами 

було встановлено, що основними причинами атузму є: спадкова схильність до 

шизофренії; органічна патологія мозку (вроджений токсоплазмоз, сифіліс, 

інтоксикація свинцем тощо), вроджені дефекти обміну речовин, порушення 

діяльності ендокринної системи; емоційна депривація – нестача теплих 

стосунків із людьми, нехтування близькими людьми; наявність хронічної 

психотравматичної ситуації, викликаної порушенням ефективного зв'язку 

дитини з матір'ю, її холодністю, деспотичним утисканням, яке паралізує 

емоційну сферу та активність дитини; порушення внутрішньоутробного 

розвитку й виснажливі хвороби раннього дитинства; мозкові дисфункції та 



порушення біохімічного обміну. 

Проблема аутизму, а також допомоги дітям та особам, які мають розлади 

аутистичного спектру, ще недостатньо вивчена. На жаль, такі діти не можуть 

повністю реабілітуватися. Параметри індивідуального розвитку дітей-аутистів 

суттєво відрізняються в кожному конкретному випадку. Критичним періодом, 

коли можна робити достатньо надійні прогнози їх подальшого розвитку, деякі 

вчені вважають п’ять років, а інші – вісім. Насамперед це пов’язано з 

розумовим та мовленнєвим розвитком дитини. Незважаючи на те, що реакція 

на корекцію у кожної дитини є індивідуальною, за окремими виявами розладів 

аутистичного спектру можна досягнути позитивних результатів. 

2. Охарактеризувавши основні напрямки корекційно-виховної роботи з 

формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного 

спектру ми дійшли висновку, що опитувані нами діти мають низький рівень 

сформованості комунікативних навичок та комунікативної готовності до 

навчання в школі.  

При дослідженні сформованості фонематичних процесів лише на 

початковому етапі всі 100% дітей впорались із завданням. При ускладенні 

завдання у більшості дітей виникали труднощі і тільки 33% дітей повністю 

впорались із поставленим завданням. Натомість 42% дітей впорались 

частково, а 33% не впорались взагалі. 

При тестуванні словникового запасу високого результату не показала 

жодна дитина. По 50% дітей отримали середній та достатній рівень, що 

свідчить про недостатню сформованість словникового запасу у дітей з РАС. 

При обстеженні зв’язного мовленні на першому рівні високий рівень 

показали 33% дітей, на другому 17%, а на третьому жодна дитина не показала 

високий чи достатній рівень знань. Хоча на другому рівні достатній рівень 

показали 83% дітей, тоді як на третьому цей же відсоток отримали вже 

середній рівень. 

Саме тому, дітям рекомендована робота над формуванням 

комунікативних навичок, граматичної сторони мовлення розширенням 



словникового запасу та навичок зв’язного мовлення. За допомогою ігор та 

ігрових вправ, використання творчих завдань не тільки на заняттях, але і в 

ситуаціях буденного життя. Слід розвивати уяву, мовленнєву увагу, мислення, 

зв’язне мовлення, творчі здібності, адже розвиток цих умінь допомагає у 

розвитку лексико-граматичної сторони мовлення. Доцільно проводити 

індивідуальні та фронтальні логопедичні заняття. Важливим також є 

перспективне та щоденне планування логопедичної роботи за лексичними 

темами; конкретний зміст за лексичним та граматичним напрямком.  

3. Окреслили методи підвищення ефективності проведення корекційно-

виховної роботи з формування комунікативних навичок у дітей з РАС та 

визначили, що важливим завданням корекційної роботи є розвиток у дитини 

доступних їй способів адаптації до свого оточення, використовуючи 

комплексний підхід до організації її життя і нормалізуючи її взаємодію з 

близькими людьми.  

Вся корекційно-виховна робота проводиться поетапно, при цьому 

першочерговим завданням є встановлення емоційного контакту з дитиною, 

розвиток її емоційної взаємодії із зовнішнім світом. Корекційно-виховна 

робота направлена, на формування комунікативних навичок, подолання 

негативізму, сенсорного та емоційного дискомфорту, тривоги, занепокоєння, 

страхів та встановлення контакту з аутичними дітьми за допомогою 

визначення ефективних методів роботи з дітьми. Найбільш актуальними для 

роботи з такими дітьми є такі основні методи корекційно-виховної роботи з 

формування комунікативних навичок у дітей з РАС, а саме: арт-терапія, 

психотерапія, іпотерапія, музико-терапія, холдинг-терапія та ін.. 

Специфічним методом, що зарекомендував себе як найбільш 

ефективним щодо формування комунікативних навичок у дітей з розладами 

аутистичного спектру, є метод холдинг-терапії, розроблений американським 

лікарем М. Велшом. Цей метод допомагає налагодити контакт дитини з 

матір'ю. Корекційно-виховна робота з дітьми з РАС у першу чергу повинна 

передбачати формування у дітей-аутистів комунікативних навичок та 



соціально-побутової адаптації. Поведінка дитини під час заняття може бути 

дуже різною. Слід зберігати спокій та зрозуміти, чого дитина хоче в даний 

момент і постаратися допомогти вийти зі стану дискомфорту. 

Отже, необхідно підкреслити, педагоги та батьки виконують 

найважливішу роль щодо розвитку та підготовки дитини з розладами 

аутистичного спектру до життя. Ефективність описаних методів корекції 

можлива тільки при систематичному використанні в умовах спокійної 

домашньої обстановки, при терплячому і уважному ставленні до 

дитини з РАС.  

Наше дослідження не є вичерпним і може бути продовженим з метою 

конкретизації змісту проведення корекційної роботи з дітьми з розладами 

аутистичного спектру як на першому так і на наступних етапах формування 

комунікативних навичків. 

 


