
 

  

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на 

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

на тему:  

 «ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У 

ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ» 

 

 

Виконала:  

студентка VІ курсу, групи  614аз, 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма Спеціальна освіта 

Надія ВЕЖИЧАНІН  

 

Керівник: 

канд. пед. наук, доцент 

Інна БАБІЙ  

 

 

Рецензент: 

доктор пед. наук, професор 

Світлана ЦИМБАЛ–СЛАТВІНСЬКА 
 

Умань – 2022 року  



2 

ЗМІСТ 

ВСТУП 4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ  З 

АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ  

10 

1.1. Поняття комунікативних навичок   в сучасній психолого-

педагогічній науці 
10 

1.2. Особливості психосоціального розвитку дошкільників з 

розладами аутистичного спектру  
16 

1.3. Формування комунікативних навичок дітей  з розладами 

аутистичного спектру  та легким ступенем зниження 

інтелекту до навчальної діяльності 

24 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

НАВИЧОК ДІТЕЙ  З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО 

СПЕКТРУ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

32 

2.1 Організаційно-методичні засади констатувального етапу 

дослідження 
32 

2.2 Результати дослідження індивідуально-психологічного 

компонента 
34 

2.3 Результати формувального експерименту 40 

ВИСНОВКИ  49 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 

ДОДАТКИ 62 

 

  



3  

  

ВСТУП 

Актуальність дослідження. Процеси реформування спеціальної 

освіти в Україні вимагають від сучасної психологічної науки пошуку нових 

теоретичних засад та оптимальних шляхів розвитку та формування 

особистості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема й дітей 

із аутизмом.  

Вивчення особливостей комунікативних навичок дітей  з 

аутистичними порушеннями зумовлена, перш за все, потребами 

педагогічної та психологічної практики. Саме діти з аутизмом зазнають 

значних труднощів під час адаптації до умов навчального закладу, зокрема 

у дошкільному віці. Це перешкоджає процесу їхньої соціалізації, штучно 

ізолює таких дітей, утруднює розкриття внутрішнього потенціалу.  

Розкриття внутрішнього потенціалу, сприяння особистісному 

розвитку визначають центральними проблемами пізнавальної готовності як 

багатоетапного процесу та результату входження індивіда в систему 

соціальних стосунків, оволодіння ним нормами та вимогами суспільства на 

даному історичному етапі.  

Сучасна спеціальна дошкільна освіта декларує індивідуальний підхід 

в системі корекційного навчання, що стає методологічною основою для 

оновлення психолого-педагогічної допомоги саме для дітей з аутизмом, які 

мають складні та специфічні особливості в своєму розвитку. Наукове 

обґрунтування та врахування цих особливостей на етапі входження в соціум 

для дітей цієї категорії може стати важливою умовою для покращення 

процесу їх соціально-психологічної адаптації. Це актуалізує пошук 

ефективних засобів забезпечення процесу комунікативних навичок дітей  з 

розладами аутистичного спектру.   

Згідно зі статистичними даними в Україні за період 2015-2021р.р. 

захворюваність на аутизм зросла на 194%: з 0,55 до 1,61 на 100 тис. дитячого 

населення. Показник первинної захворюваності стабільно збільшується з 
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28,2% у 2015 р. до 35,7% у 2017 р. поширеність аутизму в дитячій популяції 

за ці роки зросла в 2,84 рази [26, 74]. Це зумовило зростання потреб 

психологічної, педагогічної практики та запит батьківської спільноти у 

розробці науково обґрунтованих та ефективних технологій навчання, 

виховання, психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом та їх 

родин.  

Сучасні дослідження психологічних особливостей дітей з аутизмом 

спрямовані на розв’язання важливих завдань, які пов’язані з формуванням 

мовленнєвих компетентностей (П. Драш, О. Мастюкова, О. Нікольська, М. 

Сандберг, М. Хейманн), подолання труднощів у сфері соціальної 

комунікації (О. Баєнська, К. Лебединська, К. Стрід, І. Логвінова), 

особистісного розвитку (Ю. Ерц, У. Кіслінг, К. Лебединська, Д. Клімась, 

Д. Шульженко), соціальної взаємодії (С. Гадштайн, К. Куілл, Г. Олей, 

Л. Уотсон), визначення ефективних методів формування окремих 

когнітивних, соціальних та комунікативних навичок (Р. Аббот, Н. Базима, 

К. Тос).  

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження містять вагомі 

експериментальні дані про особливості пізнавальної діяльності, методи 

формування соціально прийнятних форм поведінки, підходи до надання 

комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом різних 

вікових категорій (О. Арашатська, М. Вроно, Г. Гіллберг, Ю. Ерц, 

І. Логвінова, С. Маестро, К. Островська, Т. Скрипник, В. Тарасун, 

Т. Чинчараулі, О. Янушко).  

Дослідження особистісного розвитку в онтогенезі засвідчують, що 

період старшого дошкільного віку є важливим етапом особистісного 

розвитку та становлення міжособистісних стосунків у дитячому колективі 

(Л. Божович, М. Лісіна, Д. Фрідман). Саме в цей віковий період формуються 

здатності дитини налагоджувати та підтримувати соціальні звʼязки, що є 

підґрунтям подальшого особистісного та інтелектуального розвитку. Тому 

наше дослідження охоплювало особливості особистісного та соціального 
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розвитку дітей старшого дошкільного віку з аутизмом.  

У спеціальній психології та педагогіці різні аспекти особистісного, 

соціального та комунікативного розвитку знайшли своє відображення у 

роботах з вивчення особливостей пізнавальної готовності учнів перших 

класів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку 

(М. Кузнєцов, Т. Лазаренко), формування досвіду спілкування 

дошкільників з церебральним паралічем (Л. Ханзерук), соціально-

перцептивного аспекту формування невербального спілкування 

дошкільників з порушенням зору (І. Гудим), соціального пізнання і 

розуміння іншого у дошкільників із церебральним паралічем та затримкою 

психічного розвитку (І. Омельченко); особливостей психологічного 

супроводу дітей дошкільного віку з порушенням зору (В. Кобильченко).  

Для цілісної життєдіяльності дітей з аутизмом актуальним є 

висвітлення проблем адаптації цих дітей до соціуму. Водночас залишаються 

недостатньо висвітленими проблеми комунікативних навичок дітей  з 

розладами аутистичного спектру.   

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична розробка, питання 

практики психологічних технологій зумовили вибір теми дослідження: 

«Формування комунікативних навичок у дітей з розладами 

аутистичного спектру».  

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити програму формування комунікативних навичок у дітей з 

розладами аутистичного спектру.  

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження:  

1. За результатами теоретичного аналізу уточнити зміст поняття 

«комунікативні навички у дітей з розладами аутистичного спектру» та 

окреслити специфіку психосоціального розвитку дошкільників з розладами 

аутистичного спектру.   

2. Виявити особливості комунікації дітей з розладами 



6 

аутистичного спектру.  

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

програму формування комунікативних навичок дітей  з розладами 

аутистичного спектру.  

4. Практично апробувати програму формування комунікативних 

навичок дітей  з розладами аутистичного спектру 

Об’єкт дослідження – процес формування комунікативних навичок у 

дітей з розладами аутистичного спектру  

Предмет дослідження – програма формування компонентів 

комунікативних навичок дітей  з розладами аутистичного спектру.  

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: принципи 

ранньої корекції та медико-соціальної реабілітації дитини з особливими 

потребами (Л. Венгер, Т. Вісковатова, І. Мамайчук, А. Обухівська та ін.); 

положення про єдність вікових закономірностей типового та порушеного 

психічного розвитку (Л. Виготський, В. Засенко, В. Лубовський, Т. Сак, 

В. Синьов та ін.); положення про соціально-психологічну адаптацію (А. 

Налчаджян, А. Реан); сучасні концепції соціальнопсихологічної адаптації 

дошкільників (А. Атанасова-Вукова, Н. Ватутіна, Р. Калініна, Л. Каплан, Р. 

Тонкова-Ямпольска, Є. Шмідт-Кольмер та ін.); та дітей із аутизмом зокрема 

(Дж. Айрес, У.Кіслінг, К. Пірс, Т. Скрипник, С. Тортора, Л. Шрейбман та 

ін.) тощо.  

Методи дослідження. Для забезпечення достовірності положень та 

висновків, розв’язання окреслених завдань використано комплекс 

взааємопов’язаних методів дослідження:  

- теоретичні методи: аналіз та синтез для вивчення поняття 

комунікація; порівняння та систематизація для узагальнення результатів 

психологічних досліджень з проблеми для визначення особливостей, шляхів 

подолання та допомоги дітям з аутизмом у сфері соціальної взаємодії та 

цілісного особистісного розвитку; синтез та абстрагування – для 

обґрунтування комплексу діагностичних методик вивчення компонентів 
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комунікативних навичок дітей  з розладами аутистичного спектру ; 

- емпіричні: психологічний експеримен з використанням 

діагностичного комплексу для вивчення особливостей 

соціальнопсихологічної адаптації дошкільників з аутизмом за 

компонентами:  

- виявлення рівня сформованості індивідуально-психологічного 

компоненту здійснювалось за показниками: ступінь аутистичних проявів за 

«Шкалою аутизму» (Childhood Autism Rating Scale, CARS); рівень 

тривожності та психічного напруження дитини за «Опитувальником для 

батьків О. Захарова»; тип провідної індивідуальної діяльності дітей з 

аутизмом засобами структурованого спостереження; здатність 

ідентифікувати себе за фотографічним зображенням за модифікованою для 

дітей з аутизмом методикою;  

- виявлення рівня сформованості соціально психологічного 

компоненту за показниками: характер міжособистісних стосунків за 

модифікованим варіантом непараметричної соціометрії (Н. Бахарєва, 

Є. Кузьмін, А. Свеницький); рівень оволодіння соціальною роллю за 

опитувальниками «Виконання правил поведінки» (Н. Сосновенко, 

А. Тінякова) та «Поведінковий портрет» (Н.  Сосновенко, А. Тінякова); 

особливості соціальної взаємодії старших дошкільників із аутизмом за 

модифікованою методикою О. Смирнової, Л. Галігузової та «Шкали 

спостереження аутизма» (Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS).  

Практичне значення полягає в апробації програми формування 

компонентів комунікативних навичок дітей  з розладами аутистичного 

спектру; психологічної техніки «Моя історія» для формування 

індивідуально-психологічного компонента та комплексу ігрових групових 

занять для формування комунікативних навичок дітей з розладами 

аутистичного спектру.  

Здобуті результати можуть бути використані для підготовки та 
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підвищення кваліфікації корекційних педагогів, практичних психологів та 

педагогів закладів освіти з інклюзивною формою навчання, при розробленні 

навчально-методичних посібників для студентів, які навчаються за 

спеціальностями психологічного та педагогічного профілю.  

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота 

складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (85 найменувань), додатків.  
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ВИСНОВКИ 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати такі висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що комунікація  

розглядається вченими як найвищий рівень адаптації особистості, 

одночасно як процес і результат оволодіння нею соціальними нормами і 

зразками соціальної поведінки та принципами реалізації власної діяльності 

з урахуванням соціального контексту. Положення гуманістичного, 

особистісного, діяльнісного й онтогенетичного підходів слугували 

підґрунтям для уточнення змісту поняття «комунікативні навички у дітей з 

розладами аутистичного спектру», яке визначається як процес та результат 

оволодіння дитиною з аутизмом соціально прийнятними формами 

поведінки, взаємодії і стосунків з дорослими й однолітками, оволодіння 

новою соціальною роллю, що відповідає дошкільному віку та сприяє 

розкриттю її внутрішнього потенціалу.  

2. За результатами констатувального етапу дослідження 

встановлено, що у дошкільників із аутизмом переважає стан 

дезадаптованості, який відповідає низькому рівню комунікаціі та 

зумовлений низьким рівнем сформованості обох структурних компонентів 

соціально-психологічної адаптації. Несформованість 

індивідуальнопсихологічного компоненту у старших дошкільників із 

аутизмом виявляється у: високому рівні проявів дезадаптованості у 

поведінці; домінуванні таких форм діяльності, що характерна для більш 

ранніх етапів вікового розвитку – «отримання сенсорного враження» та 

«маніпуляція предметами». Низький рівень сформованості соціально-

психологічного компоненту у дошкільників із аутизмом розкривається в 

таких особливостях як: домінування четвертого типу емоційної 

експансивності у дітей з аутизмом;  переважанням соціометричного статусу 

«знехтуваних» та «ізольованих» однолітками; низькому рівні здатності 
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виконувати соціальну роль; несформованості здатності до налагодження і 

підтримки ефективної соціальної взаємодії.  

3. За результатами дослідження було обгрунтовано програму 

формування комунікативних навичок діте з розладами аутистичного 

спектру. Обґрунтовано практичне впровадження програми формування 

компонентів комунікативних навичок дітей  з розладами аутистичного 

спектру. Метою означеної програми є оптимізація пізнавальної готовності 

дітей із аутизмом шляхом стимулювання процесу формування її 

структурних компонентів. Реалізація завдань програми передбачає кілька 

напрямів роботи: психолого-педагогічний вплив на дітей, просвітницька 

робота з батьками, освітній вплив на педагогів. Формування 

індивідуальнопсихологічного компоненту здійснювалось за допомогою 

психологічної техніки «Моя історія». Для формування соціально-

психологічного компоненту передбачалось використання комплексу 

ігрових групових занять з однолітками без аутизма.  

4. Апробація на практиці програми, засвідчила ефективність її 

застосування як дієвого інструменту оптимізації процесу пізнавальної 

готовності старших дошкільників із аутизмом. За результатами 

формувального етапу дослідження зафіксовано позитивну динаміку у 

рівнях комунікаціі загалом та у рівнях сформованості обох компонентів 

комунікативних навичок дітей  із аутизмом. У показниках індивідуально-

психологічного компоненту спостерігається зниження рівня тривожності та 

проявів дезадаптованості в поведінці, а також зростання здатності до: 

емоційної та ігрової взаємодії з однолітками, емоційної взаємодії з 

дорослим, індивідуальної пізнавальної та сюжетної гри та здатності дитини 

з аутизмом ідентифікувати себе за фотографічним зображенням. Про 

позитивну динаміку у формуванні соціально-психологічного компоненту 

свідчить зростання кількості дітей із другим і третім типом емоційної 

експансивності, зі соціометричним статусом «прийнятих» та зменшенням 

дітей із аутизмом зі статусом «ізольованих» та з низьким рівнем здатності 
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до соціальної взаємодії.  

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень є 

розроблення теоретико-методичних засад психологічного супроводу дітей 

із аутизмом під час їхнього переходу до шкільного навчання, що 

забезпечить системність надання психологічної допомоги для полегшення 

соціальнопсихологічної адаптації цієї категорії дітей до нових соціальних 

умов та освітнього середовища загалом.  


