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Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом 

«Розквіт» розроблена з урахуванням сучасних тенденцій щодо інклюзивної 

освіти дітей з особливими потребами, а також – новітніх підходів до навчання та 

розвитку дітей з розладами аутичного спектра. Комплексна програма 

складається з семи розділів, які охоплюють освітні лінії: «Дитина в соціумі», 

«Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у 

світі культури», «Гра дитини», «Здоров’я та фізичний розвиток (як частина 

освітньої лінії «Особистість дитини»), а також розділ «Розвиток соціально-

побутових навичок», який є  надзвичайно актуальним в контексті системного 

впливу на формування дітей, які мають розлади аутичного спектра. Зміст 

Комплексної програми узгоджено з програмою виховання і навчання дітей від 

двох до семи років «Дитина» та «Базовим компонентом дошкільної освіти (нова 

редакція)». Особливу увагу приділено умовам продуктивного навчання та 



розвитку дітей з аутизмом, а також методам, формам та способам подання для 

них навчального матеріалу, зважаючи на унікальність їхньої психічної 

організації. Комплексну програму адресовано фахівцям психолого-

педагогічного профілю, які опікуються проблемами дітей з розладами аутичного 

спектра. 
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Пояснювальна записка 

 

...головне не навчити дитину вирізняти квадратне 

від круглого, а показати їй, скільки чудових і 

захоплюючих переживань приховано в творчій грі, 



пізнанні нового, взаємодії з іншими людьми та 

навколишнім світом 

Баррі та Самарія Кауфманн 

 

На сьогодні в Україні відбувається докорінне переосмислення парадигми 

навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектра. На часі – розробка 

методологічних, методичних та організаційних питань впровадження 

оптимального освітнього процесу для дітей цієї категорії. 

За медичними довідниками аутизм відносять до розладів загального 

розвитку, який характеризується трьома групами порушень: якісними розладами 

соціальної взаємодії, якісними розладами комунікації, а також стереотипними, 

повторювальними, обмеженими діями та інтересами.  

Традиційна «спеціальна освіта» виявилася не досить спеціальною для 

аутичних дітей. А освіта для дітей з таким дизонтогенезом вкрай необхідна, адже 

науково-практичний досвід фахівців з усього світу свідчить про те, що 

«лікуванням» для таких дітей є навчання.  

 

Особливості проявів дітей з розладами аутичного спектра 

Діти з розладами аутичного спектра суттєво вирізняються як від дітей з 

нормальним типом розвитку, так і від дітей, які мають інші психофізичні вади.  

Головна відмінність полягає у тому, що в аутичних дітей несформовані 

соціальні якості, які у звичайних дітей, або осіб будь-якої іншої категорії є 

вродженими. Діти з аутизмом не радіють появі близької людини, не споглядають 

за нею і не наслідують її прояви, не терплять її присутності у своїх стереотипних 

діях, не звертаються по допомогу або за співчуттям, не виявляють своїх почуттів 

до неї. Складається враження, що люди їм потрібні тільки для задоволення 

фізіологічних потреб, при цьому ніякого справжнього контакту (на зоровому, 

емоційному, тілесному, тактильному, словесному планах) не відбувається. 

Другою типовою відмінністю аутичних осіб є особливості сприймання 

ними навколишньої дійсності, яка уявляється їм розмаїттям непов’язаних між 

собою подій, людей, місць, звуків і образів. Вони бачать дуже мало логічних 



зв’язків між реаліями довкілля і часто-густо не можуть зрозуміти, що тут і до 

чого. І відбувається це не через низький інтелектуальний розвиток (аутизм не 

пов’язаний безпосередньо з інтелектуальними можливостями людини), а через 

особливості функціювання їхньої системи сприймання, переробки і збереження 

інформації, а також їх зворотних реакцій на отриману інформацію.  

Йдеться передусім про так званий гіперфокус осіб з розладами аутичного 

спектра, а саме – надмірну зосередженість (застрягання) на вибіркових сигналах 

зовнішньої або внутрішньої дійсності та нездатність до убачання цілісної 

картини довкілля. Існують різні пояснення такого явища, наприклад, те, що 

психічна організація аутистів настільки вразлива (гіперчутливість, емоційна 

лабільність), що фокусування на певних сенсорних відчуттях є своєрідним 

захисним механізмом від руйнівного впливу довкілля. Або висувають гіпотезу 

про так званий сенсорний голод, який виникає внаслідок обмеженого 

функціювання органів чуття осіб з аутизмом, змушує їх посилено концентрувати 

увагу на знайомих сигналах навколишньої дійсності, щоб підтримувати 

активність свого організму. У будь-якому випадку, особливості психіки аутистів 

спричинюють їхню низьку адаптивність до зовнішнього світу, що є 

стресогенним для них.  

 Якщо навколишнє середовище лишається стресогенним тривалий час, воно 

викликає стійку дезадаптацію, оскільки у дитини немає потенціалу для адаптації 

в такому середовищі.  

Умови успішної педагогічної роботи  

Зрозуміло, що для дитини, яка перебуває у стресовому стані, характерному 

для аутичних дітей, має бути створено комфортне середовище, яке б 

пом’якшувало її патологічні прояви, а також сприяло появі у неї почуття безпеки 

та довіри – цим фундаментальним станам, без яких неможливий продуктивний 

розвиток.  

За комфортного середовища відбувається своєрідне підлаштування під 

психічні прояви дитини. Це можливо за умови уважного ставлення до неї, 

прагнення зрозуміти, що вона любить, що її дратує, викликає прояви її агресії 

або самоагресії, негативізму, тривожності, страхів, збудливості, що вона вміє 



робити, чим цікавиться, чим її можна заспокоїти, які комунікативні сигнали вона 

подає, як вона поводиться в ситуації комфорту і дискомфорту. 

Комфортне середовище створюється для адаптації дитини у новій ситуації 

для опрацювання певних операцій, навичок, а також для  формування у дитини 

арсеналу засобів взаємодії зі світом. Створення такого середовища вирішує 

питання підготовки дитини до навчального процесу, тобто є пропедевтичним 

періодом для неї, головна ціль якого – адаптація до соціального оточення. В цей 

період має бути створено безпечне для аутичної дитини середовище, щоб їй було 

комфортно, приємно, цікаво, щоб у неї поступово виникало почуття довіри до 

навколишніх людей. Зважаючи на те, що, як відомо, у дитини з аутизмом нема 

мотивації робити те, що від неї очікують інші люди, для налагодження контакту 

з нею на перших порах варто підхоплювати її дії і поступово перетворювати 

місце інтересу дитини у розвивальну для неї ситуацію.  

Умова продуктивного контакту з аутичною дитиною – уважність до 

неї, здатність помічати, які стимули із зовнішнього світу 

привертають її увагу і справляють на неї враження. Перші спроби 

комунікації з такими дітьми мають відбуватися з використанням 

привабливих і цікавих для неї звуків, предметів та дій.  

Пропедевтичний період можна вважати закінченим, коли у дитини 

сформована терпимість до присутності хоча б однієї сторонньої людини, а також 

відпрацьовано прийоми і засоби, якими можна ефективно впливати на зміну її 

стану. Це означає, що стресове середовище для дитини поступово 

перетворюється на комфортне, що уможливлює подальшу послідовну психолого-

педагогічну роботу.  

Тільки після досвіду перебування дитини з аутизмом у комфортному 

середовищі, варто створювати так зване розвивальне середовище1, спрямоване на 

те, щоб максимально активізувати (мобілізувати) дитину, дати їй можливість 

відреагувати на ситуацію, ставити перед нею і допомагати виконувати 

навчально-розвивальні завдання. Створення такого середовища означає вміння 

                                         
1 За «Середовищною теорією» (Центр лікувальної педагогіки, м. Москва, Росія). 



виявити для дитини зони актуального та найближнього розвитку, а також – 

ресурсів її розвитку.  

Саме за таких умов, на нашу думку, відбуватиметься перехід від 

хворобливо-лікувальної до творчо-позитивної педагогіки2. 

  

Зміст та особливості Комплексної програми 

Методологію Програми склали: гуманна педагогіка, системний підхід та 

новітня парадигма навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектра. 

Гуманне педагогічне мислення засноване на класичній спадщині і знаходить 

витоки в провідних філософських і педагогічних навчаннях Я.-А. Коменського, 

К. Г. Ушинського, В. А. Сухомлинського, Л. С. Виготського, Я. Корчака, 

Ш. О. Амонашвілі та ін. 

В центрі уваги гуманної педагогіки знаходяться такі освітні цінності, як 

індивідуальність дитини, її самореалізація, органічність, спонтанність, гра, 

творчість, соціальність, усвідомлення, любов. На основі гуманно-педагогічного 

мислення заснована гуманно-особистісна педагогічна система, що базується на 

розумінні цілісності природи дитини, її рушійних силах, розкритих і науково 

обґрунтованих сучасною психологією, як стихійних прагнень особистості 

дитини до розвитку, дорослішання, свободи.  

У відповідності до парадигми гуманної педагогіки ми вважаємо за необхідне 

ґрунтувати свою роботу на таких засадах, як:  

1) ставлення до особистості в контексті її унікальності, цілісності та 

неоднозначності проявів; 

2) гнучкість та індивідуальне планування навчального процесу; 

3) особливі вимоги до педагога, який виконує корекційний процес: 

чутливість до індивідуальних проявів аутичних дітей, уміння їх розуміти, 

підхоплювати, обігравати, змінювати стиль взаємодії з дитиною відповідно до 

наявного у неї стану; прагнення до оволодіння великим репертуаром 

поведінкових проявів, що передбачає долання меж власних стереотипів, 

розвиток акторської майстерності, здатності самим стати своєрідним 

                                         
2 За термінологією Л. С. Виготського. 



«інструментом», який може у будь-який момент привертати і підтримувати увагу 

аутичної дитини, захопити її тією діяльністю, яку пропонують, створювати для 

неї простір самовиявлення в зовнішньому світі; спрямованість на успіх, вміння 

бачити позитивні зрушення у розвитку дитини. 

Окрім майстерності фахівця, важливим є також створення 

найсприятливішого для навчання і розвитку дитини з аутизмом (як і для будь-

якої іншої дитини) середовища, а саме – соціальної ситуації розвитку (за Л. С. 

Виготським). Як відомо, соціальна ситуація розвитку – це неповторний, 

специфічний зв’язок між дитиною й середовищем, при цьому наявні два плани 

стосунків: стосунки «дитина – громадський дорослий» як представник 

соціальних вимог, норм та громадських смислів дійсності та стосунки «дитина – 

близький дорослий і одноліток», які реалізують індивідуально-особистісні 

стосунки. Тільки за наявності таких умов можливий справжній соціальний 

розвиток аутичної дитини. 

Системний підхід як особлива методологічна настанова дає змогу 

проаналізувати природу і зміст певного явища, розкрити його структурні 

компоненти та зв’язки між ними, пояснити його властивості. У психолого-

педагогічному контексті системний підхід передбачає дотримання цілісного 

бачення у формуванні всієї психічної сфери дитини: складові психіки, зв’язки 

між ними та умови їх узгодженого розвитку. 

Новітня парадигма навчання і виховання дітей з розладами аутичного 

спектра – це результат аналізу й переосмислення сутності процесу психолого-

педагогічного впливу на дітей з аутизмом за світовою практикою та власним 

досвідом.  

За новітньою парадигмою визначено головні концептуальні підходи до 

побудови корекційно-розвивального та навчального процесів для дошкільників 

з аутизмом: 

 Спрямованість на цілісний розвиток (головні орієнтири розвитку – 

психомоторний, соціальний та загальний інтелект); 

 Становлення соціальних якостей як пріоритетний напрям розвитку, що має 

стати стрижнем в усіх видах корекційно-розвивальної роботи з дитиною; 



 Розробка освітньої програми, яка базується на специфіці сприймання і 

переробки інформації дітьми з аутизмом (організація простору, часу та 

діяльності); 

 Організація корекційно-розвивальних та навчальних занять в умовах 

мікрогрупи, за умови, що кожній дитині з аутизмом допомагає 

кваліфікований фахівець; 

 Оцінювання ефективності освітнього процесу за показниками 

індивідуального розвитку дитини (індивідуальна корекційно-розвивальна 

програма); 

 Послідовна робота з родиною як системою.  

Так, у контексті цілісного розвитку дітей з аутизмом, розкриті у 

Комплексній програмі освітні лінії ґрунтуються на трьох видах інтелекту: 

фізична сфера – на психомоторному інтелекті як динамічній системі цілісних 

рухових і психічних актів, що виконують активуючу функцію; чотири  освітні 

лінії – «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини» «Дитина у світі культури» та 

«Гра дитини» – на соціальному інтелекті як інтегральній здатності розуміти 

взаємостосунки між людьми та міжособистісні події; «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі» – на загальному інтелекті як пізнавальній здібності, що 

визначає готовність до засвоєння й використання знань і досвіду. При цьому, 

кожному виду інтелекту відповідають освітні лінії та види діяльності. 

Узагальнено взаємозв’язки між важливими для дітей з аутизмом компонентами 

навчання та розвитку подано на рис. 1.   
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Рис. 1. Головні орієнтири навчання і розвитку  дітей  з  аутизмом 

 

За рис. визначено, що найгостріші проблеми за аутизму (тонічна регуляція, 

почуття безпеки та довіри, сенсорна інтеграція та ін.) є наскрізними завданнями, 

і тільки за умови їх послідовного і позитивного вирішення можливий ефективний 

розвиток тої чи іншої освітньої лінії та певної виду інтелекту.  

 

Головні освітні завдання для дітей з аутизмом дошкільного віку 

Для формування здатності дітей з аутизмом до адаптації у навколишньому 

світі, передумов їхньої ефективної взаємодії з іншими людьми, найважливішими 

постають певні освітні завдання, зазначені у програмі «Дитина», що є підґрунтям 

подальшого успішного розвитку, навчання та соціалізації дітей з аутизмом.  

На наш розсуд, можна визначити групи завдань, які є спільними для всіх 

освітніх ліній. Це розвивальні та виховні завдання, поступальне вирішення яких 

також має свою етапність: від найпростіших (знизу) до складніших (табл.2). 

Таблиця 2 

Розвивальні та виховні завдання за рівнями розвитку 

Рівні 

розвит

ку 

Завдання 

розвивальні Виховні 



 

5 

Розвивати вміння використовувати 

здобуті уявлення для подальшого 

розширення особистого досвіду; 

формувати здатність до довільності 

та уміння долати труднощі; 

розвивати здатність до співпережи-

вання та позитивне 

самосприймання 

Формувати здатність до проявів 

ініціативи та діалогового 

контакту; виховувати культуру 

поведінки 

 

4 

Розвивати виразність рухів  

(поширення меж просторових 

проявів); розвивати вміння 

помічати різні емоційні стани 

людей 

Формувати уміння брати участь 

у спільної діяльності; викликати 

позитивні емоції у відповідь на 

звертання рідних 

 

3 

Розвивати самосприймання, 

здатність до  дослідницької та 

маніпулятивної діяльності; 

розширювати особистісний досвід 

Розвивати інтерес до  предметів, 

людей, бажання діяти разом з 

іншими людьми; збагачувати 

життєві враження дитини 

 

2 

 

Розвивати здатність до 

продуктивних видів діяльності; 

підтримувати інтерес та увагу до 

інших людей; формувати потребу в 

емоційних контактах з 

навколишніми 

Формувати здатність до 

різноманітних дій; формувати 

навички реагування на звернене 

мовлення та виконання прохань 

 

1 

Розвивати почуття безпеки та 

довіри;  

формувати моторні навички, 

пізнавальну активність 

Розширювати життєві враження;  

переключати деструктивну 

активність на конструктивну 

 

Що стосується навчальних та корекційних завдань, то вони, безперечно, 

будуть вирізнятися в залежності від тієї або іншої освітньої лінії, що зазначено у 

відповідних розділах Програми. 

Ідея розмежування розвитку дитини на окремі освітні лінії 

можлива лише в площині теорії; на практиці маємо справу з 

цілісною особистістю, яка розвивається в багатьох напрямках 

одночасно. 

 

Кому адресовано Комплексну програму? 

На сьогодні нема садків для дітей з аутизмом, ні державних центрів, які б 

надавали допомогу таким дітям. Відповідно, до останнього часу не було 

необхідності у затверджених освітніх програмах саме для аутичних дітей. При 



цьому відомо, що дитина з аутизмом може опинитися у будь-якому дитячому 

середовищі – і у групі загальноосвітнього, і у групі спеціального садків, і у 

комбінованій (змішаній) групі, і у реабілітаційних або, корекційно-розвивальних 

центрах. Велика частка дітей з аутизмом через складність порушень і певну 

педагогічну занедбаність не може відвідувати корекційно-розвивальні дитячі 

заклади та виявляється ізольованою удома, інколи – із долученням до 

індивідуальних занять з фахівцями. Враховуючи всі ці обставини, Комплексну 

програму створено так, щоб вона була корисною у практичному застосуванні для 

усіх фахівців психолого-педагогічного профілю, які опікуються проблемами 

дітей з аутизмом, а також – для їхніх батьків. 

 

Показники успішного розвитку дітей 

Перебіг навчального та корекційно-розвивального процесів неможливий 

без зацікавленого ставлення до нього, очікування позитивної динаміки розвитку 

дитини. У цьому контексті педагогам і батькам варто навчитися бачити 

найменші зміни й бажані зрушення в проявах дитини, фіксувати їх, 

обговорювати й рухатися далі вперед.    

Зрозуміло, що ефективність психолого-педагогічного впливу залежить від 

низки чинників, серед яких: ступінь важкості ускладнень у розвитку дитини; 

період її початку, чіткість поставлених корекційних задач; особливості 

організації корекційно-розвивального процесу; професійний і особистісний 

досвід фахівця. Досвід показує, що психологічна допомога повинна 

здійснюватися досить інтенсивно впродовж тривалого часу. Окрім того, 

позитивна динаміка розвитку дитини безпосередньо залежить від встановлення 

ефективної взаємодії фахівця з її родиною, розуміння близькими особливостей 

кожного етапу розвитку дитини, активного й послідовного долучення їх до 

корекційно-розвивального та навчального процесів. 

Певний час і дитина з розладами аутичного спектра, і її родина потребують 

систематичної психолого-педагогическої підтримки, спрямованої на: 

індивідуальну підготовку дитини до навчання, формування адекватної її 

поведінки; дозоване введення в ситуацію навчання в групі дітей; встановлення 



продуктивного контакту з дитиною; підтримку комфортної обстановки у місці 

знаходження дитини; досягнення впорядкованості життєдіяльності дитини в 

цілому; урахування специфіки засвоєння інформації в дітей з аутизмом щодо 

організації і поданні навчального матеріалу; чітку організацію освітнього 

середовища, пошук і використання в соціальному розвитку дитини наявних у неї 

здібностей; допомогу в розвитку соціально-побутових навичок; допомогу в 

розвитку адекватних стосунків дитини з однолітками; допомогу в індивідуально 

дозованому і поступовому розширенні освітнього простору дитини за межі 

освітньої установи тощо. 

Успішність розвитку і соціальної адаптації дитини з аутизмом визначається 

також наявністю індивідуальних корекційних планів і програм, спеціального 

обладнання, спеціальних методик, диференційним підходом щодо соціально-

психологічних послуг, творчістю і професійністю фахівців (корекційних 

педагогів та спеціальних психологів).  Для реалізації принципів послідовності, 

системності здійснення корекційного процесу, з урахуванням особистісного 

розвитку дитини програми інтегруються залежно від особливостей її 

розвитку. Тому гуманістична педагогіка і психологія наполегливо стверджують, 

що має бути особлива позиція щодо включення дитини у певну діяльність: 

повинні розглядатися не дитина для діяльності і не діяльність для дитини, – 

необхідним є принцип індивідуальної діяльності. Таким чином, таку діяльність 

слід розглядати як мистецтво, як позитивний вплив на зростання особистості, як 

умову, що дозволяє розкритися і розвинутися потенційним можливостям дитини 

з аутизмом. 

Отримані внаслідок корекційної роботи позитивні перетворення мають 

слугувати основою дорослішання і набуття самостійності дитини. 

Реалізація Комплексної програми, яка охоплює системну роботу з 

аутичними дітьми та їхніми родинами, сприятиме розкриттю внутрішнього 

потенціалу дітей з аутизмом, їх комплексному розвитку в процесі соціальної 

адаптації та безперешкодному входженню в освітній простір (за умови створення 

відповідних умов для неї).  

 



 


