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Тугай С.Ю. 

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЛОГОПЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З РАС 

В статті розглядаються ключові аспекти та особливості проведення 

логопедичного обстеження молодших школярів з розладами аутичного 

спектру. 

Ключові слова: логопедія, логопедичне обстеження, аутизм, розлад 

аутичного спектру. 

Постановка проблеми. Важливою проблемою сучасної спеціальної 

освіти продовжує залишатися організація комплексного психолого-

педагогічного супроводу дітей із розладами аутичного спектру. Така ситуація, 

наразі, зумовлена постійним збільшенням діагностування цього порушення в 

дитячій популяції з одного боку, та розширенням можливостей щодо навчання 

та інтеграції таких дітей у суспільство, з іншого боку. 

Аналіз досліджень і публікацій: Різні аспекти проблеми аутизму 

досліджувалися багатьма українськими науковцями, зокрема: Я. Багрій, 
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Н. Базимою, І. Марценківським, К. Островською, Т. Скрипник, В. Тарасун, 

Г. Хворовою, А. Чуприковим, Д. Шульженко та ін.). При цьому необхідно 

зазначити, що на сьогодні багато питань щодо корекційно-логопедичної 

допомоги у комплексному процесі психолого-педагогічної роботи серед 

означеної категорії дітей залишаються відкритими, що і зумовлює актуальність 

теми дослідження. 

Мета статті: визначити особливості ключових аспектів логопедичного 

обстеження школярів молодшого шкільного віку з РАС. 

Виклад матеріалу дослідження. Аутизм (грец. autos – «сам»; аутизм – 

«занурення в себе») – розлад розвитку нервової системи, що характеризується 

порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації, і 

повторюваною поведінкою, труднощами у взаємодії із зовнішнім світом, 

порушенням у соціалізації. Наразі більш часто вживаним терміном є «розлади 

аутичного спектру» (РАС), під яким розуміють спектр психологічних 

характеристик, що описують широке коло аномальної поведінки і труднощів 

щодо соціальної взаємодії і комунікації, а також жорстко обмежених інтересів і 

часто повторюваних поведінкових актів [1, с.84]. 

На думку В. Руденко, перш за все, аутичні діти страждають від власної 

нездатності налагодити соціальний зв’язок, підтримувати контакт з чужою 

людиною без явного психологічного дискомфорту. Для них характерні 

труднощі у сприйманні інформації і розумінні ситуації в цілому. Такі труднощі 

можуть бути наслідком цілком зрозумілої причини – відсутність самої потреби 

у спілкуванні, посилене прагнення уникати контактів і небажання спілкуватися 

з оточуючими [2, с.26]. 

Ми згодні з В.Тарасун, та вважаємо, що відхилення в мовленнєвому 

розвитку – одна з основних ознак РАС, яка якісно відрізняє дану патологію від 

інших варіантів порушення психофізичного розвитку і є провідною причиною 

первинного звернення батьків таких дітей до спеціалістів. Тому, не випадково 

часто саме логопед є тією людиною, яка повинна провести первинну 
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діагностику розвитку дитини, проконсультувати та скоординувати сім’ю щодо 

подальших дій.  

Побудова корекційно-логопедичної роботи відрізняється своєю 

специфікою, має свої особливі завдання. Основне завдання в роботі з дітьми-

аутистами – це встановлення контакту, спонукання до комунікації, робота над 

власне мовленням [5, c.58]. 

В. Руденко розглядає наступні ключові моменти логопедичного 

обстеження молодших школярів з РАС [2, c.41]. 

Первинне обстеження мовлення. 

Робота по формуванню мовленнєвих навичок розпочинається з оцінки 

рівня актуального розвитку мовлення цієї дитини. У зв'язку з тим, що в нашій 

країні відсутні стандартизовані методики обстеження мовленнєвого розвитку, 

можливе використання так званих «мовленнєвих карт» (схем логопедичного 

обстеження). В той же час, більшість логопедичних методик не пристосована 

для діагностики рівня мовленнєвого розвитку аутичних дітей. Але на більшу 

уваги заслуговує обстеження розуміння мовлення, а також його 

комунікативного використання.  

1. Обстеження розуміння мовлення (імпресивне мовлення).  

В першу чергу, розуміння дитиною мовлення обстежується в спонтанній 

ситуації. Вивчають, чи розуміє дитина висловлювання, які містять афективно 

значимі для неї слова. Шляхом спостереження або у бесіді з батьками 

з'ясовують, що дитина любить, що є для неї особливо значимим (багато дітей 

люблять слухати музику, гойдатися на гойдалках, дивитися телевізор, мають 

пристрасть до певних ласощів). Потім, за відсутності значимого об'єкту або дії 

у полі зору дитини вимовляють висловлювання, що містить значиме слово. 

Якщо поведінка дитини зміниться видимим чином – наприклад, вона поверне 

голову у бік того, хто говорить, підійде до нього і тому подібне – можна 

припустити, що дитина зрозуміла висловлювання або його частину. На думку 

автора В. Руденко, важливі два моменти: 1) пропоновані об'єкти (види 

діяльності) мають бути в наявності; 2) проби на розуміння таких слів повинні 
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робитися кілька разів впродовж обстеження – не менше 3-5 (не підряд) – для 

отримання достовірного результату [2, c.43]. 

Потім перевіряють, чи виконує дитина словесні інструкції: а) в контексті 

того, що відбувається; б)поза контекстом того, що відбувається. У першому 

випадку (а) дитину просять зробити що-небудь в руслі того, чим вона зайнята. 

Наприклад, якщо вона грає із залізницею, можна сказати: «Постав вагон на 

рейки», «Візьми паровоз». Якщо дитина впустила що-небудь, можна сказати 

йому: «Підніми». У другому випадку (б) дитині дають інструкції, не пов'язані з 

тим, чим вона зайнята, наприклад: «Підійди сюди», «Дай кубик» тощо. При 

обстеженні розуміння інструкцій слід уникати допомоги (наприклад, жестів) 

для отримання точнішої інформації. Інструкції повинні пред'являтися в різних 

контекстах і ситуаціях [2, c.45].  

Як вважає В.Руденко, спрямоване обстеження розуміння мовлення 

містить завдання на: розуміння назв предметів; розуміння назв дій; розуміння 

назв якостей предметів, понять, що виражають просторові стосунки і тому 

подібне).  

Якщо у дитини є власне мовлення, то воно обстежується одночасно з 

розумінням [2, c.74]. 

2. Обстеження власного мовлення (експресивна мова).  

Під час спостереження за спонтанною поведінкою дитини фіксуються 

різні вокалізи і позагортанні звукоутворення (ті, які робляться без участі 

голосових зв'язок) дитини. Отримана інформація буде використана на перших 

етапах роботи по розвитку мови.  

Важливо звернути увагу на наявність спонтанного наслідування різних 

звуків, слів і висловлювань, також фіксуються ехолалії (безпосередні і 

відставлені) за їх наявності [3, c.49]. 

При спостереженні дивляться, як дитина виражає свої вимоги або відмову 

від чого-небудь. Навіть якщо дитина не використовує мовлення (вокалізи, слова 

і тому подібне) для висловлювання бажання або протесту, вже наявні форми 
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комунікації можуть стати фундаментом для формування простих мовленнєвих 

навичок або їх передумов. 

Окрім описаних вище форм мовленнєвої поведінки, відзначається, які 

власні спонтанні висловлювання дитини. В деяких випадках такі 

висловлювання можуть не мати комунікативної спрямованості. Проте, 

фіксуючи їх, можна отримати непряме уявлення про вимовну сторону 

мовлення, про зв'язок висловлювань дитини з її діями і так далі. 

Як вважає В.Пасєвіна , необхідно по можливості, проводити спрямоване 

обстеження експресивного мовлення: вивчаючи здатність до вербального 

наслідування, сформованість навичок називання предметів, дій тощо. Подальше 

обстеження відбувається за стандартною схемою логопедичного обстеження: 

детально досліджуються вимовна сторона мовлення (інтонації, гучність, якість 

вимовлення звуків тощо), граматична структура мовлення, лексичний склад, 

навички діалогу. Як відзначалося вище, усі ці навички обстежуються одночасно 

з діагностикою розуміння мовлення [4, c.101]. 

Результати обстеження вивчаються і використовуються для побудови 

індивідуальних програм із формування мовленнєвих навичок. Перед тим, як 

почати навчання, потрібно проаналізувати увесь спектр мовленнєвих навичок, 

наявних у дитини. Навчання розпочинають з найбільш простих для неї навичок 

– ступінь складності визначається індивідуально. Розвиток експресивної 

сторони мовлення і розуміння у дітей із РАС, які говорять, повинні йти 

паралельно і рівномірно [5, c.90]. 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Отже, проблема логопедичної роботи серед дітей із РАС є актуальною та 

далекою від свого остаточного розв’язання. Складність та різноманітність 

прояву цього феномену загалом та безпосередньо мовленнєвих порушень у 

кожної конкретної дитини, зумовлює необхідність виваженого, суворо 

індивідуального підходу в організації логопедичної роботи. Ранній початок 

логопедичної роботи у комплексі з іншими необхідними заходами 

медикаментозного, корекційного та реабілітаційного спрямувань виступає 
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важливою передумовою та запорукою розвитку комунікативної функції таких 

дітей та їх подальшої соціалізації. 
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Туріщева Л.В. 

КОРЕКЦІЯ МИСЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ 

У статті схарактеризовано психологічні особливості учнів із затримкою 

психічного розвитку. Основна увага приділяється методам конструювання, які 

спрямовані на корекцію мислення дітей із ЗПР. 

Ключові слова: мислення, затримка психічного розвитку, конструювання. 

Постановка проблеми. Модернізація системи освіти в Україні, зміна її 

орієнтирів на особистісний розвиток учня з особливими освітніми потребами, 

на формування його інтелектуального потенціалу та забезпечення 

психологічного комфорту, вимагає змін і в системі сучасної освіти. Особлива 

місія освіти покладається на молодший шкільний вік, оскільки як у дітей з 

типовим психічним та фізичним розвитком, так і в дітей з його порушеннями на 

цьому віковому етапі активно відбувається розвиток психічних функцій, що 


