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Анотація. В статті розглядаються цілі, завдання та основні напрями 

роботи освітньо-реабілітаційного закладу для дітей з спектром аутичних 

порушень. Cтверджується доцільність та необхідність комплексного медико-

психолого-педагогічного підходу до організації центрів системи соціальної 

реабілітації з врахуванням корекційної спрямованості педагогічного процесу.  

Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи, основные 

направления работы образовательно-реабилитационного учреждения для 

детей  со спектром аутистических нарушений. Утверждается 

целесообразность и необходимость комплексного медико-психолого-

педагогического подхода к организации центров системы социальной 

реабилитации с учетом коррекционной направленности педагогического 

процесса. 

This article deals with aims, tasks and main tendencies of work of 

educational rehabilitational institutions for children with autistic spectrum 

disorders. Confirms necessity and advisabiksts of complex medical,pedagogical 

psychological approach to organization of institutions with social rehabilitation 

system taking into consideration mental pedagogical process. 
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Парадигма розбудови освіти  ХХ століття передбачає значне 

удосконалення  системи надання освітньо-корекційних послуг особам  з 

різними порушеннями знайшла своє втілення в «Концепції освіти осіб з 

психічними та фізичними вадами в Україні». Зокрема, на сьогоднішній день 

держава прагне створити відповідні умови для впровадження інноваційного 

принципу дитиноцентризму з метою реалізації права на освіту осіб, які 

мають порушення аутистичного спектру. Водночас, комплектування 

спеціальних закладів для аутичних дітей та підлітків поки, що залишається 

недостатньо апробованим і як вважає, академік АПН України В.М.Синьов 

«Важливим принципом розбудови і ефективного функціонування освітньо-

реабілітаційних установ для осіб з порушенням інтелекту є забезпечення 

специфіки їх діяльності з урахуванням особливих освітніх потреб конкретних 

категорій дітей та реальних перспектив їх соціальної адаптації.» (3, с.139) 

Що стосується дітей, які страждають на аутизм, - їх особливі освітні 

потреби не задовольняються в повному обсязі з причин невизначеності 

напрямів, форм їх навчання та виховання, труднощі в підборі адекватних 

методів та технологій тощо. Для вирішення цих питань в роботі соціально-

реабілітаційних установ має відбуватися комплексна реабілітація дитини: 

«має бути здійснене глибинне і всебічне вивчення дитини, з’ясовані наявні 

первинні і вторинні ознаки в структурі дефекту, обґрунтовано прогнозовані 

можливості відхилення, пов’язані з первинними ознаками (за висловом 

Л.С.Виготського, «Соціальні вивихи»), і вжиті заходи щодо їх попередження; 



на основі встановленого діагнозу і прогнозу розробляються і здійснюються 

індивідуалізовані програми навчання, виховання і корекційно-розвивальної 

роботи …..» (3, 139 с.) 

Освітня сутність реабілітації – створення середовища (корекційно-

педагогічних умов) для відновлення потенціалу особистості аутичної дитини; 

забезпечення рівних прав в отриманні освіти, відповідної до особливостей 

аутистичного спектру порушень; виправлення (корекція, компенсація) 

первазивних ознак, які блокують нормальний розвиток дитини; формування 

когнітивних, емоційних, комунікативних, регуляторних компонентів 

психічної діяльності аутичної дитини.  

Першим важливим етапом  освітньо- реабілітаційного процесу є 

обов’язкове проведення діагностико-корекційно-прогностичних заходів, в 

процесі яких відбувається  синхронізація його складових: вивчення, 

виправлення та перспективного становлення особистості кожної аутичної 

дитини. В той же час реабілітаційний результат освітнього процесу не може 

бути без врахування його сімейної складової.   треба відзначити, що завдяки 

батькам аутичних дітей створено багато освітньо- реабілітаційних закладів 

по всій Україні серед яких ведучими є: «Джерела» - керівник Р.І.Кравченко, 

«Сходинки» - Н.С.Андрєєва, «Школа життя» - М.В.Щибрик, «Сонячне коло» 

- Г.М.Хворова та інші. Відвідавши реабілітаційні установи в інших країнах, 

вивчивши кращий світовий досвід корекційно-педагогічної роботи, вони 

модифікували корекційні технології та впровадили їх в системну роботу 

центрів. З часом вони прийшли до комплексного розуміння соціально-

педагогічного контексту корекції аутистичних порушень у дітей, який 

полягає у формуванні готовності дітей з такою нозологією до соціальної 

інтеграції. Еволюція батьків – педагогів відбулася в кращий бік у порівнянні 

з тим, що було раніше: точно і конкретно визначені завдання роботи 

соціально-реабілітаційних установ, впроваджено і реалізується спеціальний 

зміст освіти та виховання аутичних дітей, створені авторські корекційні 



прийоми подолання аутистичних і розумових вад у дітей. особливого 

значення набуває визначення посадових та функціональних обов’язків 

педагогів  реабілітаційних центрів.    

Таким чином, перед соціально-реабілітаційним закладом, який 

відвідують аутичні діти стоять завдання: - надання комплексної медико-

психолого-педагогічної  і соціальної  допомоги дітям і підліткам, що 

страждають на РДА або аутистичними рисами особистості, що мають  

труднощі  в соціальній адаптації і засвоєнні  освітніх програм; 

- здійснення  індивідуально орієнтованої педагогічної, психологічної, 

медичної, соціальної  і юридичної  допомоги аутичним дітям і підліткам, а 

також родинам, у яких вони виховуються;    

Основними напрямами діяльності  Центру є  :  організація освітньої  

діяльності по основних  і додаткових загальноосвітніх програмах і програмах 

початкового професійного навчання відповідно до вікових  і  індивідуальних 

особливостей дітей, станом їх психічного і соматичного здоров'я; 

здійснення комплексної медико-психолого-педагогічної  диференціальної 

діагностики аутизму від подібних станів ; організація корекційно-

розвиваючого навчання;  психотерапевтична, психокорекційна  і 

психопрофілактична робота з дітьми і  родинами, у яких вони виховуються;  

надання допомоги учням в профорієнтації, одержанні початкової професійної 

освіти, сприяння в працевлаштуванні і трудовій адаптації. 

Центр несе відповідальність за відповідність форм, методів, що 

застосовуються і коштів організації, освітнього процесу, корекційно-

реабілітаційної  й оздоровчої  роботи особливостям психічного 

розвитку і віку, здібностям і інтересам дітей, вимогам охорони їхнього 

життя і здоров'я. 

         Наповнюваність груп не більш 3 - 6 чоловік. З урахуванням 

особливостей психічного розвитку як класи, так і дошкільні  виховні групи 

можуть бути різновіковими.  



         Корекційно-освітній процес спрямований на можливо більш повну 

адаптацію аутичної дитини до життя в суспільстві , на  інтеграцію в інші 

типи освітніх установ. 

         Особливо важливе значення мають рання діагностика і ранній  (у 

дошкільному віці) початок корекційної роботи. 

         Зміст навчання визначається  індивідуальними корекційно-освітніми 

програмами, які розробляються і реалізовуються спеціалістами Центра на 

основі базових програм навчання і виховання дітей з аутизмом. 

         Організація освітнього процесу в Центрі регламентується навчальним 

планом, річним календарним графіком і розкладом занять.  

         Початкові етапи корекції проводяться у формі індивідуальних занять; 

перехід до групової форми навчання і виховання здійснюється в міру 

розвитку потреби в спілкуванні і  комунікативних навичок. 

         Початкові етапи інтеграції проводяться в спеціальних групах змішаного 

складу (аутичні діти і діти з іншими типами психічного розвитку) 

чисельністю не більш 6 - 10 чоловік. 

         Вихованці спеціальних груп навчаються по адаптованих 

програмах інших типів: масовій або для спеціальних освітніх установ . 

          Річна і поточна атестація учнів в центрі проводиться на основі 

диференційованих оцінних шкал, що складаються з обліком 

вікових  і індивідуальних особливостей учнів, і розробляються центром 

самостійно. 

         Профорієнтація і початкова професійна освіта будуються виходячи з  

індивідуальних особливостей психіки, фізичного розвитку, здібностей, 

схильностей і інтересів учнів  з урахуванням можливостей центра. 

         Центр за згодою дітей  і  їхніх батьків  по договорах   разом з 

підприємствами, установами й організаціями може проводити професійну 

підготовку дітей у якості додаткових послуг при наявності відповідної 

ліцензії  (дозволу) на зазначений вид діяльності . 

          Учасниками освітнього процесу є:  діти з спектром  аутистичних 



порушень, родичі;  психолого-педагогічні, медичні, соціальні, інженерно-

педагогічні працівники центра. 

         Діти направляються в Центр з ініціативи батьків, по рекомендації інших 

освітніх   медичних установ за згодою батьків. Діти, що страждають на 

аутизм або подібними з ним розладами, приймаються в центр за наказом 

директора на підставі висновку спеціалізованої  психолого-медико-

педагогічної комісії  (ПМПК) Центра.  Спеціалізована ПМПК створюється 

при центрі за рішенням вищих органів управління освітою з метою 

забезпечення кваліфікованої діагностики РДА,   прийняття організаційно-

методичних рішень по конкретних випадках РДА. Склад і порядок діяльності 

спеціалізованої ПМПК визначається відповідним Положенням, 

затвердженим вищим органом управління освіти,  погодженим з Радою 

центра. 

         Перехід дітей з центра в інші освітні установи здійснюється відповідно 

до законодавства і статуту центра.  Вихованці центра можуть продовжити 

навчання в будь-яких інших освітніх установах (у тому числі тих, де 

навчалися раніше). Вихованці центра приймаються у відповідний клас 

(групу) на підставі  документів про проміжну атестацію, виданих центром. 

          Батьки мають право захищати законні права й інтереси дітей, брати 

участь у діяльності установи (членство в Раді Центра) відповідно до його 

уставу, знайомитися з матеріалами спостережень, характером абілітаційних,   

реабілітаційних методів навчання і виховання, оздоровлення дітей.                                                                                    

Відносини батьків і адміністрації Центра будуються на договірній основі 

відповідно до діючого законодавства і статуту Центра. 

         Штатний розклад Центра передбачає посади методистів (по 

психологічній і педагогічній роботі), педагога-дефектолога, учителя-

логопеда, соціального педагога, вчителів інших спеціальностей, 

вихователя, інженера по аудио-видео-компьютерному забезпеченню, лікарів-

фахівців, медичної сестри, лаборанта й інших. 

          На роботу в Центр приймаються фахівці, що мають професійну 



кваліфікацію, що відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики за 

посадою й отриманою спеціальністю і підтверджену документами про освіту. 

          Відносини між працівниками й адміністрацією Центра регулюються 

трудовим договором (контрактом), умови якого не можуть суперечити 

законодавству про працю. 

           Медична служба Центра забезпечується штатним (або спеціально 

закріпленим органом охорони здоров'я) медичним персоналом відповідно 

штатному розкладові і разом з адміністрацією Центра відповідно положенню 

про медичну службу Центра, проводить заходи лікувально-профілактичного 

характеру, поглиблену діагностику стану психічного і фізичного здоров'я 

дітей, оздоровчі заходи, консультативну допомогу дітям і їх батькам, 

педагогам, психологам і іншим співробітникам Центра з питань РДА, інших 

захворювань і порушень розвитку. 

В обов’язки корекційного психопедагога входить: проведення 

психолого-педагогічної діагностики психічного розвитку аутичної дитини; 

фіксація динаміки корекційного розвитку аутичних дітей; розробка та 

реалізація індивідуально для кожної дитини психокорекційної програми 

навчання, виховання та подолання аутистичних порушень; складання планів 

індивідуальних та фронтальних занять, розробка діагностичного, 

стимульного, дидактичного та корекційного матеріалу для проведення 

діагностики і занять; орієнтовна програма прогнозу розвитку особистості 

дитини з урахуванням особливостей дизонтогенезу; реалізація соціально-

інтегративного комплексу спілкування дитини з оточуючим середовищем; 

реалізація наступності в роботі всіх психолого-педагогічних працівників 

центру; проведення занять з дітьми; консультативна допомога батькам, 

спільна робота з ними, уточнення діагностичних показників у відповідності 

до отриманих результатів корекції; розробка змісту методичної роботи 

вихователя реабілітаційного центру; інформаційна робота з громадськістю, 

спрямована на соціалізацію дитини в суспільстві. 



В обов’язки соціального педагога входять: фіксація інформації про 

проблеми аутичних дітей в родині та в інших установах (масова школа, 

гуртки, дитячі майданчики, лікарні, тощо); наступність між родиною та 

адміністрацією центра, координаційна робота, спрямована на узгодженість 

засад, позицій, напрямів та тенденцій реабілітації кожної конкретної дитини; 

взаємодія з установами системи охорони здоров’я, соціального захисту, 

загальнооствініми школами та іншими дитячими установами; реалізація 

інформації про юридичні права дітей-інвалідів; систематичні зв’язки з 

громадськістю , проведення заходів щодо удосконалення корекційно-

педагогічної роботи з аутичними дітьми, пошук спеціалістів для поліпшення 

психічного стану дитини або родини; підвищення професійного рівня в 

процесі підготовки науково-методичних семінарів, тренінгів, тощо; 

проведення  корекційних занять спрямованих на подолання у аутичних дітей 

страхів перед соціумом;  створення умов для соціальної самореалізації 

дитини, емоційно-позитивного ставлення до оточуючого середовища; участь 

у всіх науково-практичних семінарах та конференціях, які стосуються 

проблем розвитку аутичних дітей; психологічна підтримка сімей, що 

виховують дитину-інваліда, забезпечення  їх необхідними інформаційними 

матеріалами; створення системи волонтерської допомоги, включення в неї як 

громадських активістів так і студентів педагогічних закладів. 

          Посадові обов'язки вихователя Центра. 

           Вихователь є обов'язковим учасником корекційно-освітнього процесу, 

працює під керівництвом і контролем педагога або педагога-психолога в 

складі однієї або декількох корекційних команд. 

             В обов'язки вихователя входить:  супровід вихованця і забезпечення 

його безпеки протягом усього часу його перебування в Центрі і під час 

позакласних заходів; формування стереотипу адекватної поведінки 

вихованців як у Центрі, так і поза ним, включаючи домашні умови;  допомога 

корекційним  педагогам і психологам у проведенні корекційних занять;  

самостійне проведення корекційних занять з розвитку соціально-побутових 



навичок, організації вільного часу, розвиткові комунікації і навичок 

соціальної поведінки на основі індивідуальних корекційних програм;  участь 

у розробці індивідуальних корекційних програм; участь у розробці  та 

застосуванні методів корекційного виховання і навчання аутичних дітей і 

дітей з аутистичними рисами особистості;  самостійно або з доручення 

педагога (педагога-психолога, логопеда) розробляє і виготовляє дидактичні 

матеріали;  правильне і своєчасне ведення документації відповідно до вимог 

Центра;  участь у проведенні консультативних і амбулаторних прийомів;  

проведення індивідуальної роботи з батьками під керівництвом педагога 

(педагога-психолога, логопеда);  підвищення свого професійного рівня за 

допомогою участі в науково-методичному семінарі, стажування на робочому 

місці  в інших установах   вивчення спеціальної літератури. 

          Психолого-педагогічні працівники зобов'язані представляти 

заступникові директора по корекційній роботі:  індивідуальні програми  з 

корекційної роботи (загальну програму на корекційну команду і серію 

корекційних програм по формуванню і розвиткові окремих навичок і умінь) 

не пізніше двох тижнів після початку півріччя;  динамічні характеристики - 

не пізніше двох тижнів по закінченні півріччя;  регулярно вести щоденники 

роботи і пред'являти їх адміністрації на першу вимогу;  надавати звіти про 

роботу за рік не пізніше трьох тижнів після початку літніх канікул. 

            Керівництво і забезпечення корекційно-діагностичного процесу в 

Центрі здійснюється фахівцями в області корекційної педагогіки 

(педагогами-дефектологами), психологами, лікарями (насамперед 

психіатрами), а також вихователями і соціальними працівниками, що 

пройшли відповідну підготовку (навчання на робочому місці або курси) по 

корекції аутистичного спектру порушень. 

Таким чином, значущість корекційної спрямованості педагогічного 

процесу навчання, виховання та розвитку аутичних дітей в освітньо-



реабілітаційних установах соціально-педагогічної адаптації, подолання 

комунікативного бар’єру та інтегрування дітей в оточуюче середовище. 
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