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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Ранній дитячий аутизм - особлива аномалія 

психічного розвитку, якій характерні стійкі і своєрідні порушення 

комунікативної поведінки, емоційного контакту дитини з навколишнім світом і 

вміння правильно реагувати на зовнішні ситуації. Основна ознаку аутизму, 

неконтактність дитини, виявляється зазвичай рано, вже на першому році життя, 

але особливо чітко у віці 2-3 років в період першої вікової кризи. 

На мою думку, тема нашої роботи є дуже актуальною нині. Рік у рік 

дітей, хворих на аутизм стає дедалі більше, і вони більше потребують 

корекційної - педагогічної допомоги. 

Аутизм у дітей проявляється в порушенні контактів, у відході від 

реальності у світ власних переживань. В даний час аутизм розглядається як 

загальне порушення, перекручування психічного розвитку, обумовлене 

біологічної дефіцитарністю центральної нервової системи дитини. У дітей з 

аутичними проявами спостерігається порушення соціальної взаємодії і 

здатності до спілкування. Для них характерні явне прагнення до самотності, 

ритуальні, стереотипно повторювані форми поведінки, специфічний розвиток 

або повна відсутність мови, манірність, незграбність рухів, неадекватні реакції 

на сенсорні стимули, страхи. 

Цей дефект вивчався багатьма вченими, які розглядали дане порушення із 

різних позицій. Відомими вченими, що займалися даною проблемою були: 

Л.Каннер, Г.Аспергер, С.С.Мнухин, Л.Уинг, Э.Орниц, К.Джиллберг та інші. 

Недостатнє розуміння проблеми захворювання раннім дитячим аутизмом, 

не дає змоги в повній мірі зрозуміти важливість корекційної роботи з дітьми, 

розуміння причин виникнення захворювання, роль батьків у вихованні дітей, 

хворих раннім дитячим аутизмом, недостатня кількість і поширення методик 

корекційного впливу. 

Об'єкт дослідження - ранній дитячий аутизм. 

Предмет дослідження – корекційно - педагогічна робота з дітьми з 

раннім дитячим аутизмом. 



Мета дослідження - дослідження дитячого аутизму як соціально-

педагогічної проблеми та розробка технології соціально-педагогічної корекції 

раннього дитячого аутизму. 

У відповідності з метою дипломної роботи вирішувались наступні 

завдання: 

1. Проаналізувати психолого – педагогічну літературу з питання 

аутизму як соціально-педагогічної проблеми; 

2. Провести дослідження особливостей соціально-педагогічної 

роботи з дітьми з раннім дитячим аутизмом; 

3. Розробити технологію соціально-педагогічної роботи з 

дитиною з раннім аутичним синдромом. 

Методи дослідження : узагальнення, класифікація, систематизація 

наукової літератури з проблеми аутизму,  досвід науковців (аналіз публікацій), 

аналіз нормативно – правових документів, глибинне інтерв'ю, знання фахівців 

(вчителів-дефектологів, педагогів-психологів), аналіз динаміки розвитку дітей з 

аутичними проявами. 

Публікації : Основні положення роботи відображено в 1 публікації: 

Маєвська Ю. В.  Аутизм як соціально – педагогічна проблема // Актуальні 

проблеми соціальної сфери: [збірник статей учнів, студентів і викладачів за 

результатами конкурсних і кваліфікаційних досліджень / за заг.ред. Н. П. 

Павлик]. – Житомир : вид-во Житомирського державного університету  імені 

Івана Франка, 2018. Вид.8. – 96с. - 48с. 

Структура бакалаврської  роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел ( 54 найменування) та додатків ( 1 найменування). 

Загальний обсяг роботи – 68 сторінок. 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У ході написання дипломної роботи було виконано наступні завдання : 

1.Проаналізовано психолого – педагогічну літературу з питання аутизму як 

соціально – педагогічної проблеми. 

Визначено, що ранній дитячий аутизм - одне з найскладніших порушень 

психічного розвитку, при якому спостерігаються передусім розлади процесів 

комунікації, неадекватна поведінка, труднощі формування емоційних контактів 

із зовнішнім світом, оточуючими людьми, і як результат, порушення соціальної 

адаптації 

Дана проблема  достатньо актуальна і потребує більш детального 

вивчення симптомів її прояву. Незважаючи на достатнє вивчення як 

зарубіжними, так і вітчизняними авторами, залишається багато «білих плям» 

щодо її виникнення. Дотепер невідома етіологія аутизму. Частина вчених 

розглядає аутизм як наслідок порушення психологічних взаємодій «мати – 

дитина». 

Характеризуючи  шляхи корекції раннього дитячого аутизму, можна 

сказати про те ,що систематичну корекційну роботу мають здійснювати фахівці 

разом із батьками, що забезпечить можливість подальшої соціалізації дітей. 

Основні зусилля в побудові корекційної роботи можуть бути спрямовані на 

створення емоційного та психологічного комфорту, почуття впевненості та 

захищеності, а згодом на поступове обережне введення нових навичок, форм 

поведінки. 

2.Проведено емпіричне дослідження особливостей соціально – педагогічної 

роботи з дітьми з дитячим аутизмом. 

Нами було визначено, що спеціалісти у своїй роботі з дітьми з розладами 

спектру аутизму використовують такі форми та методи : 

- Корекційна робота, яка полягає у корекції поведінкових розладів, 

спрямована на подолання труднощів повсякденного життя; 

- Логопедична робота, яка спрямована на розвиток мовлення, дрібної 

моторики, логопедичний масаж, сенсорний вплив; 



3.Психологічна корекція, тобто здійснення корекційної роботи з дитиною на 

подолання страхів, усунення чи часткове заміщення стереотипних форм 

поведінки, а також психологічна підтримка батьків. 

Ми проаналували , що не кожного дошкільника з проявами аутизму 

можна вивести на рівень нормального розвитку. Але в будь-якому випадку 

корекційна  робота допоможе: 

 організувати його поведінку; 

 розвинути здібності до комунікативного взаємодії; 

 навчити навичкам самообслуговування; 

 згладити негативні прояви аутизму; 

 посилити психічну активність дитини; 

 навчити проводити вільний час; 

 підготувати до навчання. 

Також, ми здійснили аналіз форумів для батьків, виокремили найбільш 

розповсюджені запити та проблеми, з якими стикаються батьки дитини з РАС.  

Дослідили міжнародно – правове регулювання діагностики, корекційної 

роботи проблеми раннього дитячого аутизму. 

4.Розроблено технологію соціально – педагогічної роботи з дитиною з раннім 

аутичним синдромом.У результаті дослідження було виявлено, що своєчасна 

діагностика та вчасне застосування соціально – педагогічної корекції розладів 

поведінки сприяє максимальній адаптації та соціалізації дітей з аутизмом. Дана 

технологія спрямована на діагностику поведінкових розладів, проведення 

безпосередньої корекційної роботи з дитиною – аутистом та її соціалізацію. 

Крім цього, було охарактеризовано основні напрямки корекційної – 

розвивальних занять для становлення підґрунтя розвитку психіки у дитини 

аутиста.  
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