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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В освітньому просторі України та світу за 

останні роки набирає актуальність проблема навчання дітей з аутизмом. Вона 

полягає у тому, що розлади аутистичного спектра протягом останніх 

десятиліть привертають все більшу увагу фахівців різного профілю. 

Значущість цієї проблеми обумовлена, як певними досягненнями в області 

клінічного вивчення дітей з аутизмом, так і низькою вивченістю практичних 

питань терапії та психолого-педагогічної корекції.  

З поміж викликів, що постали перед нашим суспільством, надзвичайно 

гострим є забезпечення рівного доступу до освіти дітей з аутизмом, оскільки 

вони потребують спеціальних умов виховання, корекційного навчання та 

розвитку особистості у форматі соціальної інтеграції їх у реальне життя. 

Формування комунікативних навичок у дітей з аутизмом є насамперед 

проблемою соціально-педагогічного та психологічного характеру, яка 

потребує практичного вивчення та вирішення. Розвиток комунікативних 

навичок є однією з головних проблем для дітей з аутизмом. Адже порушення 

комунікаційної сфери є складовою частиною тріади порушень, що 

характеризують аутистичний спектр: порушення соціальної взаємодії, 

комунікації, уяви. Саме комунікативні вміння забезпечують соціальну 

компетентність дітей з аутизмом, дозволяючи їм розуміти інших дітей та 

дорослих, слухати їх, вступати з ними в діалог, вибудовувати спільні 

взаємини. Розвиток комунікативних умінь є необхідною умовою успішності 

навчальної діяльності, найважливішим напрямком соціально-особистісного 

розвитку дитини дошкільного віку з аутизмом. 

Наукові розвідки (Т. Куценко, К. Островської, Т. Скрипник, 

В. Тарасун, Д. Шульженко та ін.) доводять, що розлади аутистичного спектра 

стають не тільки клінічною, а й психолого-педагогічною проблемою. 

Практично всі дослідники феномену розладу аутистичного спектра 

засвідчують, що одним з головних порушень, яке перешкоджає успішному 
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розвитку, адаптації та соціалізації дитини дошкільного віку з аутизмом є 

недостатній розвиток або взагалі відсутність потреби та здатності до 

спілкування. Це має спонукати психолого-педагогічних фахівців бути 

уважними до неповторних проявів у дітей з аутизмом та враховувати ці 

прояви в процесі здійснення корекційного впливу, що уможливлює 

налагодження продуктивної комунікації з цими дітьми. 

Розв’язання проблеми формування комунікативних навичок у 

дошкільників з розладами аутистичного спектра зумовлене потребою 

створення ефективного корекційно-розвиткового середовища для 

забезпечення організації успішного освітнього процесу. У цьому контексті 

особливого значення набуває використання ефективних методик освітньої 

діяльності, які максимально націлені на своєчасний, поступальний, 

корекційно-спрямований педагогічний вплив на формування комунікативних 

навичок у дошкільників з аутизмом. Найефективнішою методикою для 

формування комунікативних навичок у дітей з аутизмом педагогічні фахівці 

вважають ігротерапію. Ігрова діяльність для таких дітей спрямована на 

отримання позитивного емоційного досвіду. Гра виступає каталізатором 

соціалізації дитини дошкільного віку з аутизмом. Взаємодія з ігровими 

партнерами стає першою сходинкою знайомства такої дитини з колективом, 

дає змогу відчути себе частиною суспільства. Гра розвиває товариські 

почуття, уміння контролювати себе і власну діяльність. Під час гри дитина 

набуває комунікативних навичок які згодом зможе перенести на реальне 

життя. 

Отже, виникає необхідність дослідити ефективність використання 

ігротерапії у корекційно-розвиткової роботі при формуванні комунікативних 

навичок у дітей з аутизмом, розвиток яких позитивно впливає на адаптацію 

та соціалізацію їх в соціумі. Важливість означеної проблеми для 

реформування сучасної системи спеціальної освіти зумовили вибір теми 

нашого дослідження. 
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методичних рекомендацій щодо формування 

комунікативних навичок у дітей з аутизмом засобами ігротерапії. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей з аутизмом. 

Предмет дослідження – шляхи формування комунікативних навичок у 

дітей з аутизмом. 

Завдання дослідження: 

– з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

психолого-педагогічній літературі; 

– дослідити стан сформованості комунікативних навичок у дітей з 

аутизмом; 

– обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

методичних рекомендацій щодо формування комунікативних навичок у дітей 

з аутизмом засобами ігротерапії.  

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні 

завдання, педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, 

що розроблені у ході експериментального дослідження методичні 

рекомендації можуть бути використані для удосконалення корекційно-

розвиткових програм по формуванню комунікативних навичок у дітей з 

аутизмом.  

Експериментальна база. Дослідження процесу формування 

комунікативних навичок у дітей з аутизмом засобами ігротерапії 

здійснювалося на базі дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 5 «Дениска», м. Умань. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на засіданнях кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сімейно-центровані 
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практики: тенденції, проблеми, перспективи» в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

Наукова публікація: Ткаченко М. О., Малишевська І. А. Теоретичні 

засади формування комунікативних навичок у дошкільників з розладами 

аутистичного спектру. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

центрованих практик. Умань: Візаві, 2022 р. С. 88– 90. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (72 

найменування). Робота містить три табриці. Загальний обсяг наукової 

роботи – 74 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 66 сторінках. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі розвитку та становлення спеціальної освіти 

актуальною постає проблема формування комунікативних умінь у дітей 

дошкільного віку з аутизмом. Саме у дошкільний період у дитини з аутизмом 

закладаються основи міжособистісного спілкування, соціальної адаптації. 

Вивчення процесів становлення комунікації у дітей дошкільного віку з 

аутизмом на сучасному етапі є надзвичайно важливим завданням, так як 

дозволяє прогнозувати труднощі комунікативної взаємодії. Комунікативний 

підхід до вирішення проблеми розвитку здібностей дитини з аутизмом до 

спілкування вказує на те, що не можна навчитись розуміти іншу людину, не 

вступивши в особистісні стосунки з нею. 

Проведене дослідження корекційно-педагогічної роботи з аутичними 

дітьми в умовах дошкільного закладу дає змогу сформулювати наступні 

висновки. 

У ході аналізу науково-педагогічної літератури з’ясовано, що аутистичний 

розлад, або аутизм, є важливою формою патології розвитку, що 

характеризується порушеннями соціальних, комунікативних і мовленнєвих 
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функцій, а також наявністю нетипових інтересів і форм поведінки. Складний 

комплекс факторів призводить до негармонійного розвитку і розладів 

функціонування мозку. Аутизм впливає на всі види взаємодії дитини з 

навколишнім світом. Залежно від наукового напрямку, в аспекті якого 

розглядають аутистичні розлади, їхню природу і клініку, їх відповідно 

визначають як симптом, синдром, хворобу, патологію розвитку. Це 

відображено й у міжнародних класифікаціях хворіб, у яких аутистичні 

розлади визначено серед найрізноманітніших порушень розвитку або 

психозів дитячого віку. 

Науковці пропонують велику кількість терапевтичних і корекційних 

методик у контексті психолого-педагогічного впливу на розвиток дітей з 

аутизмом. Деякі з них напрацьовано спеціально для дітей цієї категорії (АВА, 

ТЕАССН, холдінг-терапія, Програма активності (М.&Ch. Knill), Метод 

«Доброго старту», «Терапія повсякденним життям» (Daily Life Therapy, K. 

Kitahara, S. Greenspan), «Метод вибору» (Option Therapy, B.&S. Kaufman); 

деякі – однаково успішно застосовують для дітей з різними розладами 

розвитку, у тому числі, і для дітей-аутистів (методи альтернативної 

комунікації, метод розвивального руху В. Шерборн, нейропсихологічні 

корекційні методи, музико-, ігрова-, арт-, кінезо- іпотерапії тощо). Найбільшу 

продуктивність для аутичних дітей мають заняття у мікрогрупах. Для кожної 

дитини розробляється найоптимальніша індивідуальна програма розвитку з 

урахуванням особливостей сформованості її психічної сфери. 

У ході констатувального експерименту досліджено особливості 

комунікації дітей з аутизмом: нездатність адекватно використовувати для 

регулювання соціальної взаємодії візуальний контакт, мімічний вираз, 

жестикуляцію; нездатність до встановлення взаємозв'язків з однолітками; 

відсутність соціально-емоційної залежності; відсутність спільних інтересів у 

спілкуванні з іншими людьми; відносна нездатність починати або 

підтримувати бесіду при будь-якому рівні мовленнєвого розвитку; 
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нездатність до рефлексії; невиразність наслідування або повна його 

відсутність. 

Як показали дані формувального експерименту, у дошкільників з 

аутизмом в умовах спеціального організованого корекційного навчання 

засобами ігротерапії відбувається успішне формування комунікативних 

навичок.  

Запропоновані нами методичні рекомендації щодо формування 

комунікативних навичок засобами ігротерапії у дітей з аутизмом включали 

систему спеціальних комунікативних ігор, які забезпечували формування 

комунікативних навичок у дошкільників. Під час виконання  комунікативних 

ігор, значно збагачується активний словник дітей, відпрацьовується 

використання правильної граматичної форми слова, висловлювання, 

набувають зв’язності, структурної оформленості та логічності у 

послідовному викладі матеріалу. 

Результати здійсненої корекційно-педагогічної роботи з аутичними 

дітьми в умовах дошкільного закладу дозволили дійти висновку про 

позитивні результати, які виявились у встановленні більш тісного емоційного 

контакту між аутичною дитиною з батьками і однолітками, зростанні 

психічної активності дітей, підсиленні інтересу до оточення, прихильності 

дітей до близьких, виявленні у дитини бажання взаємодіяти, розвитку 

довільної уваги, зменшенні негативізму та агресивних проявів у поведінці, 

покращенні засвоєння побутових навичок, прогресі у розвитку мовлення, 

позитивному впливі на батьків аутичної дитини, які стали більш впевненими 

у стосунках з нею, у розумінні її проблем. 

Проведене експериментальне дослідження має виражену практичну 

спрямованість. Представлена в роботі система спеціальних ігор-вправ може 

мати широке застосування в практичній роботі з дітьми з порушеннями зору 

в умовах інклюзивного навчання.  

 

 


