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Калашник С.В. 

ОГЛЯД МЕТОДИК КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У 

ДІТЕЙ З РАС 

У статті розкрито поняття розлади аутичного спектру, види 

поведінкових порушень, представлено методики корекції поведінкових 

порушень як засобу соціально-середовищної реабілітації дітей з РАС. 

Розглянуто основні методи роботи для корекції нетипової поведінки. 

Ключові слова: аутизм, розлади аутичного спектру, поведінкові 

порушення, прикладний аналіз поведінки, методи корекції поведінки. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку теорії і практики 

педагогіки, психіатрії та психології характеризується посиленою увагою до 

поглибленого вивчення особливостей психічного та фізіологічного розвитку 

аномальних дітей. Аутичні діти багато років були позбавлені доступних для 

інших осіб форм медико-психолого-педагогічної допомоги, оскільки аутизм є 

надзвичайно складною проблемою як у теоретичному, так і в практичному 

аспектах. Саме тому залишається актуальним поглиблене вивчення 

особливостей розвитку дітей з розладами аутичного спектру. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема аутизму вивчалась і 

висвітлювалася в науковій, медичній, психологічній і педагогічній літературі 

багатьма науковцями. В основному це були зарубіжні дослідження (H. 

Asperger, L. Bender, M. Bristol, S. Harris, B. Hermelin, L. Kanner etc.).  

Українські дослідники також займалися і продовжують займатися 

проблематикою аутизму (Я. Багрій, І. Марценківський, К. Островська, О. 

Романчук, Г.Смоляр, В. Тарасун, Г. Хворова, А. Чуприков, Д. Шульженкотаін.).  
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Що ж стосується останніх досліджень, то свою увагу на даній проблемі 

зосереджувало багато науковців. Т. Скрипник присвятила свою монографію 

феноменології аутизму, К. Островська розкрила у своїй роботі основні 

проблеми психологічної допомоги дітям аутистам, В. Тарасун розробив 

навчальний посібник щодо концепції розвитку, навчання і соціалізації дітей з 

аутизмом, Д. Шульженко у своїх працях дуже доцільно описав генезис понять і 

категорій аутизму, О. Хаустов у своїй науковій статті розкриває основні шляхи 

організації навколишнього середовища для соціалізації та розвитку комунікації 

у дітей з розладами аутичного спектру та ін. Однак, незважаючи на 

актуальність та проведені дослідження, проблема корекції поведінкових 

порушень у дітей з РАС є недостатньо дослідженою. 

Мета статті – вивчити особливості поведінки дітей з РАС, створити 

психолого-педагогічні умови, які сприятимуть корекції їх поведінки як 

соціально-середовищної реабілітації, розробити і апробувати програму корекції 

поведінки для дітей з РАС. 

Виклад матеріалу дослідження. Аналіз досвіду українських та 

зарубіжних вчених показав, що аутизм розглядається як порушення 

нормотипової поведінки дитини. В дослідженнях розкриваються види 

поведінкових порушень, сучасні підходи до їхньої корекції, методики корекції 

поведінкових порушень у дітей з РАС, а саме: АВА (Applied Behavior Analysis) 

– прикладний аналіз поведінки, VBA (Verbal behavior analysis) – вербально-

поведінковий аналіз, PRT (Pivotal Response Treatment) – навчання основним 

реакціям, TEACCH (Treatmentand Education of Autisticand Related 

Communication Handicapped Children) – лікування та освіта дітей з аутизмом та 

розладами комунікаційної сфери, програма, що дозволяє навчати дітей з 

аутизмом та особливими потребами. 

Аутизм – це розлад розвитку, що визначається наявністю аномального 

порушеного розвитку, який проявляється у віці до трьох років, і відрізняється 

аномальним функціонуванням у всіх трьох сферах соціальної взаємодії, 
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спілкування і обмеженої, повторюваної поведінки. У хлопчиків розлад 

виявляється в 3-4 рази частіше, ніж у дівчаток [4]. 

Постановка діагнозу аутизм ґрунтується на наявності трьох основних 

якісних порушень: недолік соціальної взаємодії, недолік взаємної комунікації, а 

також наявність стереотипних форм поведінки. Це залежить від загальних рис 

індивідуального розвитку і виявляється у різних ситуаціях, хоча можуть 

відрізнятися за ступенем вираженості, але є обов’язковими при даному 

захворюванні [2]. 

В якості основних поведінкових проблем аутистичних дітей традиційно 

розглядаються страхи, агресію, самоагресію, потягу, непереборну 

стереотипність і багато інших. 

Розглянемо детальніше методики, які пропонується використовувати для 

корекції поведінкових порушень у дітей з РАС: 

TEACCH (Treatmentand Education of Autisticand Related Communication 

Handicapped Children) 

Програма терапії і навчання аутистичних дітей, а також дітей з розладами 

в спілкуванні створена Еріком Шоплером і містить програми втручання, 

індивідуально розроблені для кожної аутистичної особи [3]. Основною метою 

цієї програми є створення системи опіки, абілітації та покращення 

адаптаційних можливостей для аутистичних осіб. В програмі TEACCH 

головний акцент ставиться на створенні взаємозв’язку між батьками і дітьми, з 

одного боку, та батьками і терапевтами, з іншого. Дослідження Е. Шоплера 

показали, що аутистичні діти краще функціонують в умовах упорядкування 

часу і простору. 

Навчальна програма має встановлену ієрархію завдань. Тематика цих 

завдань є широкою, охоплює вироблення у дітей навичок наслідування, 

порозуміння з іншими особами, розвиток перцептивних функцій, координації, 

невербального мислення, а також здатності до контролю власної поведінки. 

Найважливішим і першочерговим завданням програми є виправлення тих 

порушень поведінки, які загрожують життю і здоров’ю дитини. Вирішення 
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цього завдання досягається завдяки зміні поведінки дитини, або завдяки зміні 

умов оточення дитини. Форма терапевтичного втручання залежить від рівня 

розвитку дитини. Наступним кроком є покращення функціонування дитини в 

сім’ї, пізніше можна зайнятися програмою спеціального навчання, метою якої є 

вироблення в дитини вміння дати собі раду в ситуаціях повсякденного життя з 

тим, щоб стати якомога більше незалежним від сторонньої допомоги. 

ABA (Applied behavior analysis) – прикладний аналіз поведінки. 

Розроблений колективом авторів: Ivar Lovaas, Donald Baer, Sidney W. Bijou, Jim 

Hopkins, Jay Birnbrauer, Todd Risley, and Montrose Wolf [5].  

ABA передбачає використання сучасної поведінкової теорії навчання для 

зміни поведінки. ABA являє собою набір принципів, які формують основу для 

багатьох методів поведінкової терапії. 

Загальну мету ABA можна сформулювати так: необхідно збільшити 

рівень бажаної поведінки і зменшити рівень небезпечної або проблемної 

поведінки, яка може заважати навчанню і ефективній соціальній взаємодії. 

Також ABA терапія використовується для поліпшення мовних і 

комунікативних навичок, уваги, пам'яті та академічних навичок. 

Метод ABA в першу чергу зосереджується на стратегіях позитивного 

підкріплення, які є істотною підтримкою дітям, що зазнають труднощів у 

навчанні або придбанні нових навичок. Також АВА терапія займається 

корекцією проблемної поведінки, яка заважає нормальному функціонуванню 

дитини, за допомогою процесу, що називається «функціональна оцінка 

поведінки». 

Всі ці методики будуть ефективними при корекції поведінкових 

порушень у дітей з РАС, але, на нашу думку, особливої уваги заслуговує ABA, 

оскільки саме ця програма найбільш розповсюджена серед педагогів, 

психологів, дефектологів та корекційних педагогів. На сьогоднішній день 

прикладний аналіз поведінки є одним із найефективніших методів корекції 

аутизму. 

Основними методами роботи з дітьми з РАС є [1]:  
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1. Метод «Навчання проханню». Його мета – навчити дитину просити 

бажане. Потрібно використовувати альтернативну та додаткову комунікацію, 

обов’язково хвалити та заохочувати дитину. 

2. Метод «Візуальна підтримка». При застосуванні цього методу 

можна створювати наочні розклади у середовищі дитини, обов’язково 

звертаючи на них увагу дитини з РАС. Можна також використовувати плани 

«Спочатку-потім» (коли спочатку йде неприємна для дитини діяльність, потім 

приємна). 

3. Метод «Організація середовища», основними правилами якого є: не 

показувати дитині предмет, який вона не зможе отримати; цінні та бажані 

предмети зберігати в недоступних для дитини місцях; не показувати заохочення 

передчасно. 

4. Метод «Жетони» заснований на домовленості з дитиною, що за 

конкретну поведінку вона отримуватиме жетон, а після установлену кількість 

жетонів зможе обміняти на заохочення. Потрібно заохочувати жетонами 

бажану поведінку дитини. Після збору деякої кількості жетонів дати дитині 

заохочення. 

5. Метод «Доступ до перерв». Потрібно визначити, скільки хвилин 

дитина може ефективно працювати. Створити графік, за яким перерва буде 

починатися раніше, ніж дитина втомиться. Відпускати її на перерву за 

графіком, незалежно від того, чим вона зайнята. Використовувати візуальну 

підтримку. 

Висновки і перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Отже, зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що методика 

прикладного аналізу поведінки є дійсно працюючим інструментом для корекції 

поведінкових порушень у дітей з РАС. 
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Катріч А.М. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНТЕССОРІ – ТЕРАПІЇ У 

СЕНСОРНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР 

У статті аналізуються результати дослідження щодо сформованості 

еталонних уявлень (кольору, величини, форми) у дошкільників із затримкою 

психічного розвитку (ЗПР), представлені рівні розвитку сенсорних еталонів та 

визначені основні напрямки роботи з розвитку сенсорних еталонів у дітей 

старшого дошкільного віку із ЗПР, методами Монтессорі – терапії з 

використанням Монтессорі-матеріалів. 

Ключові слова: діти із ЗПР, сенсорне виховання, Монтессорі - терапія, 

орієнтовно-дослідницька діяльність. 

Постановка проблеми. В останні роки в Україні відмічається стійка 

тенденція до збільшення кількості дітей із ЗПР. Рання діагностика та подолання 

ЗПР є однією з актуальних проблем спеціальної психології і корекційної 

педагогіки. Це обумовлено, з одного боку, великим розповсюдженням цієї 

форми психічного дизонтогенезу, з іншого — труднощами виховання. Діти із 

ЗПР, це діти які мають тимчасову затримку в темпі розвитку психіки, яка 


