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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО 

СПЕКТРА 

Кожна людина, незалежно від стану здоров`я, наявності фізичного чи 

інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої 

не різниться від якості освіти здорових людей.  

Проблема забезпечення умов комфортного навчання дітей з 

обмеженими можливостями у навчальному закладі є важливим 

напрямком роботи педагогічного колективу, основним завданням якої є 

надання рівних можливостей досягти успіху. При цьому оцінюються 

конкретні досягнення дітей, незалежно від їх інтелектуального, 

фізичного, соціального та емоційного стану. 

Протягом останніх 10-12 років чисельність дітей у складі населення 

України щорічно зменшується, натомість зростає частка дітей з 

функціональними обмеженнями. Зважаючи на зростаючу кількість дітей, 



які потребують особливих освітніх послуг, дуже гостро стоїть проблема 

професійної підготовки осіб з обмеженими можливостями, так як основна 

частина професійних навчальних закладів України не завжди готова до 

особливостей таких учнів. 

Ще В. О. Сухомлинський в свій час звертав увагу на те, що 

формувати знання та вміння у дітей з особливими освітніми потребами 

необхідно з урахуванням їх зниженої здатності до навчання (поганого 

запам’ятовування навчального матеріалу, відсутності допитливості, 

нестійкості уваги), застосовуючи особливі заходи та тонкий делікатний 

індивідуальний підхід, який не допустить відчуття дітьми своєї 

«неповноцінності», байдужого ставлення до навчальної праці. 

Як відомо, інклюзивне (від англ. іnclusion - включення) навчання - 

це пріоритетний напрям сучасної освітньої політики. За словами експерта 

з питань інклюзії в Україні - доктора педагогічних наук Алли Анатоліївни 

Колупаєвої – досвід впровадження інклюзивного навчання показує, що 

інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 

загальноосвітні установи - це світовий процес, в який залучені всі 

високорозвинені країни. 

На законодавчому рівні ця тема вже практично вирішена. Але всі, 

хто обізнаний з реальним станом справ, мало вірять в успіх інклюзії 

найближчим часом, так як на шляху втілення ідеї навчання дітей з 

аутизмом в загальноосвітніх закладах стоять серйозні, іноді нездоланні 

перешкоди. Діти з аутизмом – це справжній камінь спотикання 

інклюзивної освіти. 

Аутизм – це загальне порушення розвитку, що позначається на 

вербальній і невербальній комунікації та соціальній взаємодії, а також 

ускладнює становлення адаптаційних процесів; розлади аутичного 

спектра в цілому виявляються у віці до трьох років. Інші характеристики, 

які часто пов’язують з аутизмом: обмежені повторювані стереотипні 



рухи, нетолерантність до змін навколишнього середовища або 

повсякденності, незвичайні реакції на сенсорні подразники.  

Коли ми розглядаємо проблеми, що пов’язані з аутичною дитиною, 

ми насамперед думаємо про дітей з особливостями розвитку. При цьому 

ми визнаємо, що аутисти розвиваються інакше, ніж звичайні діти. 

Аномальність розвитку помічається батьками та лікарями ще до 

досягнення дитиною 3 річного віку і ці розлади охоплюють три сфери 

діяльності дитини, це порушення соціальної взаємодії, порушення 

соціального спілкування, порушення уяви та соціальної практики. 

Актуальність проблеми аутизму постає на сьогодні особливо гостро в 

Україні в сфері освіти. Загальна неготовність системи освіти прийняти на 

себе зобов’язання навчати дітей з аутизмом, ускладнюється такими 

факторами: • складністю порушення психічного розвитку, основними 

ознаками якого є порушення соціальної взаємодії, соціального 

спілкування, уяви та соціальної практики • стереотипна поведінка, що 

зазвичай тісно пов’язана з тривожністю та враженістю аутичної дитини • 

нерівномірність інтелектуального розвитку • відсутність програмного та 

методичного забезпечення, затвердженого Міністерством освіти та науки 

України, що враховують особливості аутистів • недосконалість 

законодавчої бази, що дає можливість визнавати наших дітей 

ненавченими • дефіцит навчальних закладів, що мають групи-класи для 

дітей з комплексними дефектами та малою наповненістю.  

Якщо ми більш прискіпливо розглянемо причини, що роблять цю 

проблему такою гострою, то на перший план вийде т.з тріада порушень 

Лорни Вінг та стереотипність поведінки. Тобто, коли вперше аутична 

дитина приходить до навчального або реабілітаційного закладу, саме 

зміна звичних життєвих стереотипій, порушення пов’язані з соціальною 

взаємодією, спілкуванням, уявою та практикою унеможливлює швидку та 

безболісну адаптацію аутистів в нових умовах. Кожна людина з тривогою 

сприймає такі глобальні зміни в житті, як нова сфера діяльності або 



навіть зміна міста діяльності. Для аутиста така зміна не тільки посилює 

загальну тривожність, а стає тривалим и дуже значущим стресом. Велика 

кількість сторонніх незнайомих людей, нове, ще невивчене приміщення, 

необхідність слідувати зовсім непритаманним раніше правилам 

поведінки, неспроможність вплинути на планування діяльності. 

Перераховані труднощі важко сприймають звичайні діти, що вперше 

відвідують дошкільний заклад або школу. Для аутичної дитини ці 

труднощі тільки верхівка айсбергу, а прихованими є страхи, напруження 

від гіперчутливості до звуків, запахів, світла, відсутність зручних меблів, 

тощо. Звичайна дитина згодом призвичаїться до нових умов та вимог, а 

аутист буде накопичувати стрес і ще більш невротизуватися. Це може 

проявитися в підвищенні гіперактивності, істеричності, ехолалій, 

поновленні або посиленні стереотипних рухів або маніпуляцій. 

Зрозуміло, що в існуючих державних освітніх закладів, незалежно від 

типу (загальноосвітні, корекційні, допоміжні, спеціалізовані), створити 

сприятливі для аутиста умови майже неможливо. Це і є головною 

причиною того, що переважна більшість аутичних дітей отримує освітні 

послуги індивідуально та на дому. Проміж тим, розглядаючи якість 

освітніх послуг, що отримує дитина на дому, можна дійти висновку, що 

вони вкрай низькі. Тут є і об’єктивні та суб’єктивні причини. Дитина яка 

живе сталими стереотипами не допускає на особисту територію сторонніх 

людей. Власну ж квартиру вона сприймає не тільки як особисту 

територію, а й тісно пов’язує з нею режим дня, діяльність та спілкування 

з обмеженим колом рідних. Втручання на цю територію зустрічається 

негативно. Дитина починає уникати учителя, ховатися, вигадувати 

причини для припинення занять. З трьох годин, що вчитель присвячує 

аутисту двічі на тиждень, плідними є значно меншій проміжок часу. 

Вчителі, переважно, не мають спеціальних знань, що могли би допомогти 

їм успішніше взаємодіяти з аутистом. Непоодинокі випадки, коли після 



декількох років навчання в таких умовах або в спеціалізованих закладах , 

аутиста визнавали ненавченим.  

Загалом можна прийти до висновку, що діти, аутичні розлади в 

яких найбільш помітні, є небажаними в освітніх закладах. Яку 

альтернативу можна запропонувати? В більшості країн, навчальні та 

реабілітаційні заклади для аутистів є або приватними, або з частковим 

державним фінансуванням, або існують за рахунок спонсорських та 

благодійних внесків. Чому так відбувається? Відповідь дуже проста – для 

успішної роботи с аутистами співвідношення учитель – учень 

наближається 1 до 2,3. Жодна країна світу не може дозволити собі такої 

розкоші. Таким чином, створення таких Центрів реабілітації та 

спеціалізованих шкіл для аутистів для держави економічно невигідно. 

Якщо ж дитина з аутизмом має первинну підготовку та не має значних 

порушень на інтелектуальному рівні, ми можемо говорити про 

інклюзивне навчання.  

Так при інклюзивному навчанні, необхідно залучення лише 

супроводжувача-адаптора, якого в інших країнах оплачує держава, а у нас 

про таке можна тільки мріяти. Хоча це було б гарним початком 

професійної діяльності для випускників педвузів та молодих психологів. 

Але, ключова фраза – «дитина має первинну підготовку».  

Коли аутична дитина приходить на заняття вперше, і якщо до цього 

вона не мала можливості відвідувати заняття в дошкільному закладі, то 

по-перше кидається в очі її напруженість. Переступає з ноги на ногу, 

ховається за батьків або, навпаки виявляє активність. Починає носитися 

по кабінетах, не зупиняючись на хвилину, голосно протестує проти 

намагання її зупинити. Дитина відчуває дискомфорт, що провокує і без 

того підвищену тривожність. Необхідно дати можливість аутисту вивчити 

приміщення, ознайомитись з предметами та іграшками, що її зацікавили. 

Коли видно, що дитина заспокоїлась і відчула себе в безпеці, можна 



сказати, що перший самий маленький крок зроблено. На цьому етапі дуже 

важливо витримати правильні часові рамки – не треба поспішати з 

втручанням педагога-психолога, але й час відведений на вивчення 

приміщення не повинен буди довший за час-півтора. Другим кроком має 

стати залучення дитини до співпраці з психологом або педагогом. Для 

цього, дуже ненав’язливо дорослий починає втручатися в гру аутиста. Так 

поступово, переходячи від спостереження до допомоги, можна 

співпрацювати з дитиною. На цьому етапі дуже важливо не злякати 

дитину своїм натиском. Ви повинні переконатись, що дитина на 

емпатичному рівні вас сприйняла і не бачить в вас загрозу. Краще 

зачекати і не переходити до більш складних форм роботи, якщо дитина 

активно проти цього. Змінюйте форми роботи, залучайте на допомогу 

батьків, щоб була підібрана працююча мотивація. Мотивацією до 

співпраці у аутиста не буває задоволення від спілкування, тому це може 

бути щось матеріальне (цукерки, улюблений напій, обіцянка дати цікаву 

гру, яка поки що схована). Небажано, щоб мотивація була відстрочена в 

часі. У маленьких дітей це зовсім не спрацьовує, а у старших можуть 

виникнути складнощі після занять. Третім кроком стане поширення 

об’єктів співпраці. Тобто, дитина залучається до роботи з психологом, 

педагогом, музичним терапевтом, логопедом. Якщо немає спротиву, 

можна вже на цьому етапі спробувати підключити до занять не одну, а 2-3 

дитини східного темпераменту. Можливо, що це будуть діти одного віку, 

а можливо і більш старші або молодші. Головне, перші дні не залучати 

разом дітей, які голосно протестують та схильних до страхів, 

напружених. Четвертим кроком стає створення сталих правильних 

стереотипів поведінки. На це слід звернути особливу увагу тому, що вразі 

створення стереотипів, які будуть заважати працювати в подальшому, 

відійти від них може бути дуже складно. П’ятим кроком буде 

ускладнення завдань, які даються дитині. Для полегшення роботи 

пропонуються чітко структурувати заняття. Аутисту значно легше, коли 



ще на початку заняття ви попередити його, що треба буде зробити. 

Бажано, щоб видів діяльності було декілька, але дитина повинна знати, 

що її чекає і коли вона може піти. Наступним, шостим, кроком може бути 

поєднання на одному занятті декілька учнів. Це може статися цілком 

випадково. Тобто, якщо під час заняття з одним учнем до Вас в клас 

зайшов інший, можна спробувати їх поєднати. Головне, щоб діти не були 

категорично проти один одного. Дуже цікаво, але за темпераментом діти 

можуть бути зовсім різними.  

Таким чином, створюється для аутичних дітей своєрідний тренажер 

школи. Якщо, в такому сталому колективом навіть один-два з 3 дітей 

зможуть опанувати програму початкового класу, його подальша адаптація 

до шкільних умов буде значно імовірніша. Можливо, що дитина, яка вже 

володіє уміннями, знаннями та навичками першокласника, знов почне все 

це вивчати в першому класі звичайної або спеціалізованої школи.   

Процес навчання та розвитку дітей з аутизмом можливий лише за 

умови спеціальної підготовки та перепідготовки педагогів 

загальноосвітніх  та навчальних закладів, фахівців психолого-медико-

педагогічних консультацій та спеціалістів корекційно-розвивальних 

напрямів.  

Фахівці різних профілів мають усвідомлювати власне місце у системі 

допомоги дітям з аутизмом та вміти налагоджувати партнерські 

відносини між собою, що у випадку функціонування робочої групи по 

супроводу дитини набуває ознак справжньої командної взаємодії. 

Узгоджена творча співпраця різнопрофільних фахівців сприяє 

їхньому професійному та особистісному зростанню та є потужним 

ресурсом дієвої допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам. 

Фахівцям необхідно усвідомити, що високопрофесійна допомога 

дитині з аутизмом має базуватися на родинно-орієнтованому підході, 



який дає можливість враховувати не тільки особливості дитини, але й 

сім’ї, тобто працювати з системою „дитина-батьки” і активно залучати 

батьків до роботи з розвитку дитини. Вкрай необхідним є також якомога 

ранішній початок інтенсивної психолого-педагогічної роботи з дитиною 

із залученням батьків, коли необхідно навчати батьків створювати 

розвивальне середовища для неї вдома та долучати її в простір 

спілкування дітей з нормальним типом розвитку. В контексті родинно-

орієнтованого підходу фахівці повинні прагнути створювати умови для 

того, щоб батьки разом з фахівцями планували програму розвитку дитини 

і брали участь в її реалізації.  

Становлення батьківської компетентності, створення у родині 

найсприятливіших умов для розвитку дитини з аутизмом та налагодження 

плідної співпраці – спільне завдання фахівців і батьків.  

Таким чином, у центр уваги фахівців потрапляє вся родина дитини з 

аутизмом зі своїми унікальними взаєминами, можливостями і потребами. 

При цьому, кардинальні перетворення на рівні родини як 

мікросоціального середовища є головною умовою успішного навчання і 

розвитку такої дитини. 
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