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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У СПІЛКУВАННІ У 

ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 

У статті аналізуються різні види підходів до формування 

комунікативних намірів у дітей з розладами аутистичного спектру, 

актуальність комплексної стратегії допомоги. 

Ключові слова: комунікативні потреби, комунікативна інтенція, розлади 

аутистичного спектру, комунікативні уміння, стадії емоційного розвитку. 

Постановка проблеми На сьогодні в Україні система допомоги дітям з 

РАС знаходиться в стадії формування. Недостатня кількість кваліфікованих 
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розладами аутистичного спектру. Більшість спеціалістів володіють лише 
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однією-двома прикладними методиками, або окремими методичними 

прийомами, спрямованими не стільки на формування комунікативних намірів 

та емоційний розвиток дітей, скільки на корекцію небажаних форм поведінки. 

Важливо побудувати систему надання комплексної допомоги. Саме тому стає 

очевидною необхідність дослідження й оцінки ранніх соціально-

комунікативних навичок дитини з аутизмом, а саме, її здатності до розподілу й 

привертання уваги, здатності розпочинати й відгукуватися на соціальну 

взаємодію, становлення й використання комунікативних навичок. Актуальність 

дослідження саме цих категорій соціально-комунікативних навичок викликана, 

перш за все, їх впливом на подальший комунікативно-мовленнєвий розвиток 

дитини з аутизмом. 

Аналіз досліджень і публікацій. Багато вітчизняних та зарубіжних 

вчених присвятили свої дослідження проблематиці аутизму (С. Грінспен, 

С.Уідер, К.С. Лебединська, О.С.Нікольська, К.О. Островська, О.І. Романчук, 

Т.В. Скрипник, В.В. Тарасун, А.П. Чуприков, Д.І. Шульженко та ін.). У 

вітчизняній корекційній психопедагогіці проблема розвитку дітей з розладами 

спектру аутизму також активно досліджується. Зокрема, В.В. Тарасун описала 

концепції розвитку, навчання та соціалізації дітей з аутизмом; К.О. Островська 

описувала проблеми психологічної допомоги дітям з аутизмом; Т.В. Скрипник 

розробила комплексну програму розвитку дітей з аутизмом; Д.І. Шульженко 

досліджувала психологічну корекцію аутистичних порушень та формування 

готовності дітей з розладами аутичного спектру до навчання у школі. 

Дослідженням комунікативної інтенції займались вітчизняні лінгвісти Л.М. 

Сивак, С.Т. Шабат-Савка, Ю.В. Караулов. 

Мета статті. Визначення стратегії формування комунікативної інтенції у 

дітей з розладами аутистичного спектру 

Виклад матеріалу дослідження Однією з основних умов розвитку 

дитини є спілкування, як найважливіший чинник формування особистості. 

Потреба у спілкуванні для людини є однією з первинних. Джерелом 
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комунікативних потреб є мета, результат, на який скеровано конкретне 

спілкування, комунікативний акт.  

Комунікативна інтенція – осмислений чи інтуїтивний намір, який 

визначає внутрішню програму комунікації та спосіб її втілення. 

Серед чинників, що обумовлюють комунікативну інтенцію, 

найважливішими є: 

1) мотивація як система мотивів з домінуючим мотивом; 

2) обставини, умови спілкування, оточення тощо; 

3) імовірнісний досвід, пов’язаний з моделлю майбутнього, можливістю 

прогнозування [1]. 

Передумовою будь-якого мовленнєвого висловлювання є його мотивація. 

Саме мотив прогнозує появу інтенції та визначає вербальну чи невербальну 

поведінку особистості. Другою ланкою психолінгвісти називають мовленнєву 

інтенцію. Це аналіз ситуації, формування мети і завдань висловлювання, що 

разом складає бажання висловитися. Третя ланка – внутрішнє програмування 

мовленнєвого висловлювання. 

Інтенція виникає в момент мовлення і детермінує людську поведінку, 

слугує предметом комунікативно-пізнавальної потреби. Через потреби 

здійснюється регулювання поведінки особистості, визначається спрямованість 

її мислення, емоцій, почуттів та волі [2]. 

В попередньому дослідженні нами було розглянуто етапи розвитку 

комунікативних потреб дітей з нормотиповим розвитком, визначені стадії 

емоційного розвитку, які визначають взаємозв’язок між емоціями та 

інтелектом[3]. У більшості дітей з нормотиповим розвитком формування 

комунікативно-соціальних навичок відбувається автоматично, для дітей з 

аутизмом для досягнення цієї мети потрібні спеціальні стратегії, методики і 

технології. 

Дітям з розладами аутистичного спектру (далі – РАС) притаманні 

порушення розвитку мовленнєвих та комунікативних здібностей. Труднощі 

оволодіння мовленнєвими навичками, а також труднощі розуміння та 
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використання невербальної поведінки у комунікативній взаємодії – все це 

спричиняє порушення комунікації. 

До діагностичних критеріїв розладів аутичного спектру (РАС) відносили 

тріаду симптомів, що з’являються до трирічного віку: порушення у сфері 

соціальної взаємодії; порушення вербальної і невербальної комунікації; 

обмежена, повторювана, стереотипна поведінка, інтереси та активність. Після 

прийняття DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) 

діагностичні критерії РСА додатково передбачають виділення гіпер-

/гіпоактивність сенсорного сприйняття і кваліфікацію незвичайних сенсорних 

інтересів в навколишньому світі. 

Водночас визначено, що РАС є одним з найбільш поширених розладів 

розвитку в дітей. За даними різних досліджень, їх частота у світі становить в 

середньому від 1:150 до 1:500 дітей (для порівняння, це така ж частота, що й 

при ДЦП та синдромі Дауна). 

За даними МОЗ України, захворюваність РАС з 2006 року зросла в 2,5 

рази; показник розповсюдженості аутизму стабільно підвищується протягом 

останніх років: з 28,2% до 35,7 %. Водночас відповідно до офіційних 

статистичних даних Міністерства охорони здоров'я України протягом останніх 

п'яти років зафіксовано щорічне підвищення рівня діагностики РАС на 25-

30%[4]. 

Вибір програми і терапевтичного підходу для дітей з РАС чинить 

вирішальний вплив на їх подальший розвиток. 

Протягом багатьох років в терапії РАС домінувала поведінкова 

концепція, в Україні вона і зараз є однією з найбільш відомих (АВА- терапія). 

Послідовники біхевіористського підходу розглядають аутизм як сукупність 

проблем, причиною виникнення якої називають порушення вищої нервової 

діяльності, що не дозволяють проводити навчання дитини в умовах звичного 

оточуючого середовища, оскільки у такої дитини сформована особлива 

поведінка – «недосконала» (O.L.Lovaas, 1977). Під недосконалою поведінкою 

мається на увазі наявність агресивних реакцій, спрямованих на себе та інших, 
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спалахів гніву, стереотипних дій, що спричиняють шкоду дитині та іншим. 

Автори підкреслюють важливість процедури конструювання поведінки у тій 

частині програми, яка веде до позитивних зрушень у поведінці дитини [4]. Ця 

програма базується на застосуванні зовнішніх позитивних підкріплень 

(штучних або природних) «бажаної» поведінки, та негативних підкріплень 

«небажаної» поведінки.  

На нашу думку, застосування поведінкових підходів може в кращому 

випадку змінити певні види поведінки, але, оскільки вони базуються на 

виконанні і повторенні чітко визначених завдань, більшість дітей, які 

засвоюють будь-які дії за допомогою цього підходу , можуть їх виконати тільки 

так, як були навчені. Найбільш ефективними ці методи можуть бути у 

виробленні контрольованих дій на елементарному рівні, вмінню виконувати 

інструкції, але вони не можуть сформувати у дитини варіативної самостійної 

поведінки. Вважається, що ця програма також продуктивна в тренуванні вміння 

точного копіювання мовленнєвих зразків, необхідних у повсякденних 

ситуаціях, але також вона не може сформувати здібності до спонтанної 

комунікації. 

ТЕАССН-програма, створена на основі результатів дослідницьких 

проектів Еріка Шоплера у співпраці з університетом, об'єднанням батьків і 

державними установами, визнана в декількох штатах США державною і 

широко розповсюджена у багатьох країнах Європи, Азії та Африки. При деякій 

схожості окремих методичних рис ТЕАССН-програми і оперантного навчання 

між ними існують відмінності концептуального порядку. Вивчення 

особливостей психіки аутичних дітей дало підставу багатьом зарубіжним 

авторам зробити висновок, що при аутизмі мислення, сприймання і психіка в 

цілому організовані зовсім інакше, ніж у нормі: сприймання носить в 

основному сукцесивний характер, діти не засвоюють або засвоюють з великими 

труднощами симультанно організовані процеси, у них особливий характер 

мислення. Ці особливості психіки утруднюють, а у важких випадках роблять 

неможливою адаптацію дітей до оточуючого світу. Тому, на думку 
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прихильників ТЕАССН-програми, необхідно спрямовувати зусилля не на 

адаптацію дитини до світу, а на створення умов навчання і розвитку, які б 

відповідали особливостям сформованості у них сукцесивно-симультанних 

структур. Значні зусилля спрямовуються на розвиток невербальних форм 

комунікації. Навчання мовленню вважається доцільним тільки при IQ>50 і не 

розглядається як обов’язкове, так само як і виховання навчальних і 

професійних навичок. В основі всієї програми – чітке структурування простору 

і часу з опорою на візуалізацію. 

Критиками ТЕАССН-програми визнається, зазначається, що ця програма 

не забезпечує достатньо високого рівня адаптації дитини до реального життя. 

При використанні цієї методики ідеальним вважається розвиток і навчання 

дитини в домашніх умовах, оскільки саме сім’я – природне середовище 

існування для аутичної дитини. 

На відміну від традиційних підходів, концепція DIR, до складу якої 

входить методика Floortime, - це комплексна програма допомоги, яка базується 

на трьох первинних принципах: 

1)Developmental – розвиток – всі напрямки, по яких іде процес розвитку 

дитини, взаємопов’язані; 

2)Individual-difference – індивідуальні відмінності – діти мають різні 

здібності до обробки сенсорної і рухової інформації; 

3) Relationship – відносини – мова і мислення, а також емоційні і соціальні 

навички засвоюються в процесі відносин, які включають в себе соціально 

значущу взаємодію [5, с.62]. 

Концепція DIR дозволяє об'єднати емоційні, соціальні, інтелектуальні та 

освітні напрямки розвитку кожної дитини. Оскільки проблеми концентрації 

уваги та налагодження контакту базові при аутизмі, з цього і потрібно починати 

роботу з формування комунікативних намірів. 

1 етап – налагодження контакту. Найпершим кроком при налагодженні 

контакту з дитиною – наслідувати інтереси дитини, чим би вона не цікавилася, 

згодом намагатися створити ігрову перепону, немов би стати частиною гри 
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дитини, виявити, що може принести їй задоволення, виявити особливості 

сенсорного розвитку дитини. Поступово розширювати інтерес дитини до світу. 

2 етап – заохочення домовленнєвого спілкування, обміну жестами, 

киванням голови, заперечувальних жестів, сприйняття інтонації, виразів 

обличчя. Підтримка і реакція будь-якої спроби дитини до взаємодії, якомога 

більшої кількості комунікативних циклів. 

3 етап – розвиток спілкування. Головне завдання – допомогти дитині 

проявити ініціативу і відчути внутрішню мотивацію. Наявність мети, наміру у 

дитини – перший крок до осмисленого спілкування, незалежно від того, 

використовує дитина слова, жести чи інший, доступний їй спосіб комунікації.  

Коли такий діалог з дитиною буде нараховувати все більше послідовних 

комунікативних циклів, в яких дитина проявляє ініціативу, вона стає рівним 

учасником спілкування. Цей обмін емоційними сигналами буде набувати більш 

складних форм поведінки, які ведуть до формування аналітичного мислення і 

більш високих інтелектуальних рівнів. На кожній стадії функціонального 

емоційного розвитку вдосконалюються не тільки емоційні, але й інтелектуальні 

здібності. 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження 

Концепція DIR базується на потребах дитини, може включати в себе різні 

елементи. Це не окремий метод терапії, а шлях до розуміння унікальності 

кожної дитини, побудови та організації комплексної терапевтичної програми. 

Оскільки РАС є комплексним порушенням розвитку, доцільно використовувати 

саме такий багатогранний підхід, який враховує індивідуальні особливості 

кожної дитини.  
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Мироненко А. В. 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ 

Предстaвленo результати розробки та апробації системи корекційно- 

педагогічної роботи з розвитку звуковимови у дошкільнят з порушенням слуху. 

Сформульовано основні задачі та визначено зміст етапів корекційної роботи.  

Ключові слова: усне мовлення, діти з порушенням слуху, принципи 

корекції. 

Постановка проблеми. Без спеціальної послідовної роботи усне 

мовлення глухих і слабочуючих дошкільників не має тенденцій до поліпшення і 

не може бути засобом спілкування і розвитку дитини. Робота з навчання вимові 

є одним з основних розділів програми виховання і навчання, так як в процесі 

систематичної роботи усне мовлення набуває якості, які дозволяють їй бути 

засобом спілкування і впливати на різні сфери розвитку дошкільника. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення психофізіологічної і 

психолого-педагогічної літератури дає можливість виявити загальні 

закономірності формування усного мовлення у дітей з нормальним слухом і у 

дітей з порушеним слухом. До них відносяться: 

http://psycholing-journal.com/

