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 Необхідність створення та впровадження новітніх спеціальних 

технологій корекційної роботи з дітьми з аутизмом є цілком очевидною, 

оскільки офіційна медицина на теперішній час  не вміє лікувати аутизм, та 

навіть - остаточно не встановила його причину, а офіційна педагогіка визнає 

очевидність факту, що для дітей з аутизмом (та взагалі – з порушенням 

спілкування поза залежності від його етіології) традиційні форми та методи 

педагогічного впливу або взагалі є непридатними, або потребують 

модифікації. В той час, за останні роки вже було практично доведено, що за 

умови адекватних корекційно-педагогічних зусиль, такі діти дають істотну 

позитивну динаміку і ненадання дітям з аутизмом та їх родинам відповідної 

професійної допомоги є порушенням права дітей на освіту. 

Під спеціальною корекційно-освітньою технологією розвитку та навчання 

дітей з аутизмом ми розуміємо послідовну взаємопов’язану систему дій 

педагога, спрямованих на розв’язання педагогічних задач, планомірне та 

послідовне втілення заздалегідь спроектованого педагогічного процесу, який 

спрямовано на досягнення дитиною з аутизмом максимально можливого для 

неї рівня життєвої компетенції (сформульовано нами за [1, 330]). 

В сучасних клінічних класифікаціях дитячий аутизм включено в групу 

первазивних, тобто наскрізних, розладів, які виявляються в порушенні 

розвитку практично усіх аспектів психіки: пізнавальної і емоційної сфер, 

сенсорики і моторики, уваги, пам’яті, мовлення, мислення. З самих ранніх 

місяців і років життя діти з аутичними розладами вирізняються від дітей з 

нормальним розвитком різким ослабленням (чи повною відсутністю) яких-



небудь контактів з навколишніми людьми, відсутністю адекватних емоційних 

реакцій, цілеспрямованої діяльності, необхідного спектру рухових навичок. 

Найголовнішою ідентифікаційною ознакою, яка характерна для аутичних 

дітей, є глобальне порушення комунікації, що виявляється у відсутності 

намагань висловити свої бажання вокалізацією, поглядом, мімікою чи 

жестами.  

Таким чином, у випадку аутизму ми стикаємось практично з 

неможливістю соціалізації у зв’язку з глибинними порушеннями контактів з 

довкіллям. При цьому відомим є той факт, що за відсутності спеціальних 

корекційних заходів прірва, що виокремлює аутичну дитину від інших людей, 

з часом стає все ширшою.  

Саме тому постає одне із найважливіших завдань – розвивати здатність 

дітей з аутичним типом розвитку до самостійної поведінки і уміння 

правильно реагувати на умови існування, які постійно змінюються. Один з 

шляхів вирішення цього завдання - впровадження "терапії середовищем", 

тобто створення навколо дитини соціально-активної атмосфери спілкування, 

яка орієнтована на неї і дає їй можливість побудови оптимальних відносин із 

зовнішнім світом. Базовим принципом такого підходу до розвитку дитини є 

положення Л.С.Виготського про те, що формування вищих психічних 

функцій переважно залежить від соціального оточення. При цьому 

середовище виступає не тільки як умова, але й як джерело розвитку.  

Т.Ратинська [2,5] вказує, що реабілітацією дітей з порушенням розвитку, 

як правило, займаються в корекційних центрах, т. е. – в середовищі, яке саме 

по собі не є подібним, та навіть – наближеним до нормального соціуму, хоча, 

безумовно, в такому специфічному середовищі можливо вирішувати 

лікувально-педагогічні завдання. Разом з тим існують завдання, для 

розв’язання яких необхідно занурити особливу дитину в середовище, близьке 

до звичайного соціуму. Це, зокрема, задачі соціальної адаптації, які в інших 

умовах неможливо навіть поставити. 



Фахівці Громадської асоціації підтримки осіб з аутизмом „СОНЯЧНЕ 

КОЛО” детально вивчили та практично ознайомились з роботою 

інтеграційних літніх таборів, що проводяться такими російськими 

організаціями, як „Наш солнечный мир”, Центр лікувальної педагогіки (м. 

Москва); „Отцы и Дети” (м. Санкт-Петербург). Це дало можливість 

започаткувати, розробити та практично втілювати спеціальну технологію 

корекційної роботи з дітьми з аутизмом – реабілітаційний туризм. 

Реабілітаційний туризм - це інтенсивний терапевтичний процес, 

який являє собою сукупність  заходів у вигляді спеціально організованих 

поїздок та екскурсій, у яких діти беруть участь разом з батьками та 

педагогами, під час яких, завдяки спеціальним корекційно-педагогічним 

прийомам, створюються оптимальні умови для підвищення життєвої 

компетенції дітей з особливостями розвитку.  

На теперішній час нами практично втілились дві організаційні форми 

реабілітаційного туризму: 

• реабілітаційний похід (травень 2007 року, Крим, планується - січень 

2008 року, Карпати); 

• інтеграційний літній табір (серпень 2006 року, серпень 2007 року, 

Полтавська обл.) 

Спеціальна технологія корекційної роботи з дітьми з аутизмом – 

реабілітаційний туризм містить наступні структурні елементи: 

1. Терапія середовищем. 

2. Корекційно-педагогічна робота з дітьми. 

3. Психолого-методична підтримка батьків 

- розвиток навичок ефективної взаємодії батьків з дітьми; 

- методичне та інформаційне забезпечення батьків; 

- психотерапевтична робота з батьками. 

Детально зупинимось на визначенні змісту роботи інтеграційного 

літнього табору. Головною метою корекційно-розвивальної програми в 



умовах табору є інтенсивна соціально-психологічна корекція розвитку дітей з 

аутизмом. Ця мета реалізується в низці конкретних завдань. 

 

Завдання  інтеграційного табору: 

• проводити інтенсивну корекційно-розвивальну робота з дітьми, що 

мають аутичний тип розвитку; 

• створювати умови для інтеграції таких дітей у середовище дітей з 

нормальним типом розвитку, для отримання аутичними дітьми досвіду 

перебування у дитячому оздоровчому таборі; 

• здійснювати психокорекційну роботу з батьками, сприяти їхньому 

особистісному росту та покращенню міжособистісних стосунків, 

активізувати творчі прояви батьків; 

• сприяти збільшенню педагогічного потенціалу родини, отриманню 

ними навичок ефективної взаємодії з дитиною; 

• створювати умови для отримання батьками позитивного життєвого 

досвіду та навичок перебування з дитиною у колективі інших дітей та 

дорослих, зокрема – дітей з нормальним типом розвитку; 

• підвищувати кваліфікацію фахівців, згуртовувати педагогічний 

колектив. 

Таким чином, інтеграційний табір є дієвою мікромоделлю суспільства, 

яке живе в реальних умовах. Завдяки цьому створюються оптимальні умови 

для проведення ефективної соціально-психологічної системи заходів, 

спрямованих на опанування кожною дитиною знань та навичок, необхідних 

для її незалежного проживання в соціальному середовищі: усвідомлення 

своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, уміння здійснювати 

самообслуговування. 

Розподіл учасників корекційно-розвивальної програми за певними 

групами і загонами організаторам інтеграційного табору бажано здійснювати 

не менш ніж за один-два місяці до виїзду з метою моделювання 

найоптимальніших умов розвитку для усіх учасників процесу. Цей розподіл 



здійснюється з урахуванням вікових характеристик дітей, їхніх емоційно-

фізичних можливостей і психологічних особливостей поведінки.  Загони слід 

укомплектовувати таким чином, щоб у кожному з них були і діти з 

нормальним типом розвитку, і діти з аутизмом, і педагоги, і батьки. Проте 

групи для занять варто розподіляти з принципом подібності усіх, хто входить 

у певну групу. Так, в першу групу можуть входити найстарші і 

найрозвиненіші діти, у другу - досить розвинені діти, молодші за віком, і у 

третю, діти, що мають найскладнішу форму аутичних розладів. При цьому 

здорові діти розподіляються у першу і другу групу у відповідності до свого 

віку.  

Велике корекційне значення в умовах табору має та обставина, що кожна 

дитина упродовж цілого дня включена у продуктивну взаємодію з дорослими 

та іншими дітьми. Слід зазначити, що в роботі з аутичними дітьми не 

обов’язково розробляти і впроваджувати окремі заняття з розвитку мовлення 

зокрема (і комунікації в цілому), моторики та інших проблемних сфер 

психічного розвитку, притаманних цим дітям. Кожне заняття розробляється 

таким чином, що воно працює на розвиток і узгоджене функціонування усіх 

психічних сфер. До того ж, на різних заняттях часто відпрацьовуються схожі 

ігрові та соціальні ситуації, тобто тренуються одні і ті самі навички, але у 

різному контексті, що дуже важливо для дитини з аутизмом (наприклад, 

навички гри з м’ячем або очікування своєї черги). 

Є ще один важливий фактор налагодження успішного корекційно-

розвивального процесу - розширення спектру обов’язків учасників табору. 

Організатори інтеграційного табору сприяють розширенню функціональних 

обов’язків інших учасників за допомогою таких прийомів: 

1. Важливо з самого початку всім разом ознайомитися з територією, де 

розмістилися учасники інтеграційної групи, закріпити за певними загонами 

конкретні території для прибирання, визначити місця для кожного виду 

терапевтичних занять. Батьків варто залучати до облаштування табору, 

створення необхідного для занять обладнання. Активізація дієвої позиції 



батьків з самого початку перебування у таборі сприяє формуванню 

відповідального ставлення до таборового життя та розуміння важливості 

власного впливу на успіх загальної справи. Корисним є долучення батьків до 

розкладання та упорядкування дидактичного матеріалу, наповнення ним 

ділянок навчального простору. Займаючись цією підготовчою роботою 

батьки одразу ж стають справжніми помічниками педагогів, обізнаними 

щодо наявних засобів навчання і корекційної роботи, місця їх знаходження. 

Якщо організатори інтеграційного табору привозять з собою намети, їх також 

з дозволу директора табору можна поставити на території. Великий світлий 

намет може слугувати окремою затишною кімнатою для певних занять, 

частиною декорацій під час вистав. На стінах його і з зовнішнього, і з 

внутрішнього боку можна розміщувати інформаційні матеріали або дитячі 

роботи. Процес розміщення на території табору такого намету є дуже 

веселим і цікавим заняттям для педагогів, батьків і старших дітей, що сприяє 

встановленню довірливих дружніх стосунків між ними. 

2. Батьків доцільно також залучати як асистентів „перехресним” 

способом, коли допомагають не власній дитині (або брату, сестрі), а іншій. 

Доречність застосування саме такого прийому обумовлене таким відомим 

фактом, що в системі «Батьки-дитина» складається стійка модель взаємодії. 

При цьому, якщо така взаємодія не є гармонійною (за різних чинників, 

наприклад, батьки виявляють непродуктивний стиль виховання, або при 

ускладненнях у розвитку дитини), то сформовані стереотипи не дозволяють 

оптимальним чином виконувати нові вправи навіть в інших умовах. Коли ж 

при спілкуванні з іншими дорослими руйнується звична для дитини 

послідовність: «дії дитини - реакція дорослих - дії дитини…», з’являється 

можливість вийти за межі стереотипної поведінки, розширити власні прояви 

та навчитися новому.     

3. Активними учасниками корекційно-розвивального процесу є діти з 

нормальним типом розвитку та старші діти з менш вираженими аутичними 

порушеннями. Для них почуття відповідальності, власної необхідності є 



потужним розвивальним засобом. Цей принцип може бути втілений зокрема, 

у моделі „шефства” (дитина відповідає за те, щоб її „підшефний” вчасно 

прийшов на заняття та добре себе поводив). 

Для успішного здійснення корекційно-розвивальних завдань нами було 

розроблено систему індивідуальних і групових занять для дітей з аутизмом. 

Головними складниками цієї системи стали: ігрова ранкова гімнастика, 

ігрова терапія, сюжетно-рольова гра, робота у майстерні, ізостудія, заняття з 

піском та водою, кінезотерапія тощо. 

Цілеспрямований корекційний вплив на розвиток дитини здійснюється 

через психокорекційний комплекс занять і спільних заходів, зміст яких 

коротко передано у наступній таблиці (табл.1).  

Таблиця 1 

Орієнтовний розклад занять одного дня 

№ 

Заняття Трив

а- 

лість 

Зміст 

1 

Ігрова 
ранкова 
гімнастика 

15 

хв. 
Ігрові вправи, спрямовані на фізичний, емоційний 

розвиток дітей, підвищення рівня оволодіння соціально-

комунікативними навичками. 

2 

Коло 20 

хв. 
Обговорення подій дня, плани, підсумки, об’яви.  

Активне слухання переказу міфів, казок, легенд. 

3 

Ігрова 
терапія 

30 

хв. 
Групові фольклорні ігри (хороводи, пестушки) 

4 

Сюжетно
- рольова гра 

30 

хв. 
Програвання сюжетів групою дітей за допомогою 

педагогів (гра в лікарню, в маршрутку, в крамницю тощо). 

5 

Ізостудія 30 

хв. 
Малювання різними фарбами та техніками, аплікації 

6 

Заняття з 
піском та 
водою 

30 

хв. 
Ігри з піском та водою в природних умовах 

7 

Майстер
ня: пластик, 

глина 

30 

хв. 
Ліплення з пластику та глини, виготовлення картин та 

ліплення з пластиліну 

8 

Музичне 
заняття 

30 

хв. 
Прослуховування музики, співи, гра на інструментах, 

пластичне самовираження 

9 

Кінезотера
пія (терапія 
рухом) 

1 

год.  

Спільне переміщення за межами табору, долання 
перешкод, фізичні вправи 

10 

Іпотерапі
я 

15 

хв. для 
однієї 
дитини 

Спеціальні ігри та вправи на коні  



11 

Казка від 10 

до 20 хв. 
Проведення інтерактивних казок 

 

Означені складові системи занять включаються в режим дня таким чином: 

ігрова ранкова гімнастика і Коло здійснюється до сніданку для усіх учасників 

табору; далі, до обіду, заняття чергуються: кожна з трьох груп по черзі 

відвідує ігрову терапію, сюжетно-рольову гру, ізостудію, заняття з піском та 

водою, майстерню, музичне заняття. Після денного відпочинку проводиться 

кінезотерапія (скаутській похід) та казка. Після вечері проводиться  

іпотерапія.  

Відомо, що основним проявом первинного порушення при аутизмі є 

порушення процесу спілкування. Вивчення ступеню порушення спілкування 

в дітей, які є суб’єктами корекційно-педагогічного процесу в таборі; та 

формування спілкування в дітей з аутизмом шляхом застосування 

спеціальної корекційної технології – реабілітаційний туризм є предметом 

нашого подальшого дослідження. 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме психолого-педагогической коррекции 

аутизма. В ней дается определение реабилитационного туризма как 

специальной коррекционной технологии, раскрывается ее сущность и 

детально описывается одна из главных организационных форм 

реабилитационного туризма – интеграционный летний лагерь. Такой лагерь 

уже дважды организовывался и проводился Общественной ассоциацией 

поддержки лиц с аутизмом «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», которой руководит автор 

статьи. 

Summary 

 This article is devoted to the problem of psychological and pedagogical 

correction of autism. It content the definition of rehabilitation tourism as the 

special correction technology and discribe one of the main organize form – 

integrational summer camp, which twice was condact by SUNNY CIRCLE Public 

Association of Autistic People Support 

 

Ключевые слова: 

Аутизм, реабилитационный туризм, специальная коррекционная технология, 

жизненная компетентность, интеграционный летний лагерь. 
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Autism, rehabilitation tourism, special correction technology, life competence, 
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