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В статті розкриті проблеми, що стосуються мовленнєвого розвитку та комунікативної діяльності 

дітей аутизмом.  
В статье раскрыты проблемы, касающиеся речового развития и коммутикативной деятельности 

детей с аутизмом.  
Problems of speech development and communicative activity of children with autism are presented in the 

article.  
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В Україні з кожним роком прослідковується тенденція до збільшення кількості дітей, які мають порушення 

психофізичного розвитку, зокрема, дітей зі спектром аутистичних порушень, і це вимагає підвищення уваги до 
виховання та навчання зазначеної категорії дітей. 

Сучасний етап розвитку окремих медичних галузей, корекційної педагогіки, спеціальної психології та 
логопедії характеризуються об‘єднанням наукових пошуків у напрямі поглибленого вивчення загального, 
психічного і, зокрема, мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку для створення ефективних умов 
для їх всебічного розвитку з урахуванням індивідуальних, вікових та психофізіологічних особливостей, а також 
потенційних можливостей кожної дитини. 
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Виходячи з аналізу літературних джерел, робимо висновок, що проблема аутизму вимагає глибокого і 
детального дослідження та вивчення, що дасть змогу допомогти особам, які мають ранній дитячий аутизм, за 
допомогою спеціалістів, максимально реалізувати свій потенціал та жити повноцінним життям у суспільстві. 
Проблеми розвитку, навчання та соціалізації дітей з аутизмом є одним із напрямів наукового пошуку в корекційній 
педагогіці пострадянського простору (О.С.Аршатська, О.Р.Баєнська, В.М.Башина, М.Ю.Веденіна, К.Гілберт, 
С.Ю.Конопляста, Н.Б.Лаврентьєва, М.М.Ліблінг, К.С.Лебединська, О.С.Нікольська, Т.Пітерс, І.Посохова, 
М.В.Рождественська, К.О.Островська, Н.В.Симашкова, Т.В.Скрипник, В.В.Тарасун, А.В.Хаустов, Г.М.Хворова, 
Л.М.Шипіцина, Д.І.Шульженко, М.К.Шеремет). 

Діти з аутизмом – це неоднорідна група [1, 2, 4], яку об'єднує те, що усі вони потребують ранньої і 
систематичної лікувально-педагогічної роботи для підготовки їх до навчання, до оволодіння елементарними 
формами комунікації та взаємодії з оточуючими людьми. 

Досліджуючи мовлення як психічний процес і як специфічний вид діяльності, видатні науковці, такі, як 
Л.С.Виготський, О.О.Леонтьєв, О.О.Потебня, С.Л.Рубінштейн та їхні послідовники виділяли комунікативну 
функцію як одну із основних функцій мовлення. А у дітей з аутистичними порушеннями саме несформованість 
комунікативної функції стає причиною відхилень у мовленнєвому розвитку. 

Результати психологічних досліджень та спостережень багатьох науковців (О.Р.Баєнська, В.М.Башина, 
К.С.Лебединська, С.С.Морозова, Т.І.Морозова, О.С.Нікольска, Л.Г.Нурієва, В.В.Тарасун, Г.М.Хворова, 
М.К.Шеремет, Д.І.Шульженко) свідчать про те, що дитина з РДА швидше не може, ніж не хоче спілкуватися. На 
перший план виступає, перш за все, нездатність налагодити соціальну взаємодію, підтримувати контакт з іншою 
людиною без явного психологічного дискомфорту. А відсутність або зниження рівня потреби у спілкуванні, 
посилене прагнення уникати контактів і небажання спілкуватися у подальшому спричиняють характерні труднощі 
сприймання інформації та розуміння ситуації спілкування. Формування комунікативної діяльності дітей з 
аутистичними порушеннями – надзвичайно складний корекційний процес, що сприяє формуванню необхідних 
для їх особистісного розвитку передумов для порозуміння і взаємодії з оточуючими людьми. 

Зробивши аналіз досліджень різних авторів, які виділяють особливості мовленнєвого розвитку дітей з 
синдромом РДА, приходимо до висновку, що порушення мовлення багаточисельні і різноманітні, але в основному 
співпадають.  

Ранній розвиток при аутизмі характеризується такими особливостями прелінгвістичного розвитку, як 
важкоінтерпретований плач, обмежене гуління, що може нагадувити вигуки, верещання, відсутність імітації звуків. 
У віці біля одного року, коли дітям подобається слухати звернене до них мовлення, діти з РДА звертають увагу на 
мовлення, але не більше, ніж на побутові звуки чи певні зовнішні шуми. Чіткіше мовленнєві розлади у дітей з 
аутистичними порушеннями виявляються після 3 років. Відносно обмежений соціальний досвід дитини з 
синдромом РДА призводить до збіднілого розвитку засобів контакту. 

Серед найхарактерніших порушень мовленнєвого розвитку при ранньому дитячому аутизмі виділяються: 
мутизм (повна або часткова відсутність мовлення) – у значної частини дітей; ехолалії – повторення почутих слів 
та фраз – часто відірвані у часі, тобто відтворення почутого не одразу, а через деякий час; слова-штампи, фрази-
штампи, фонографічність (неусвідомлене відтворення мовлення оточуючих) мовлення, що часто при хорошій 
пам‘яті створює ілюзію розвинутого мовлення; відсутність у мовленні звертання, нездатність до ведення діалогу 
при достатньому розвитку монологічного мовлення; автономність мовлення; пізня поява у мовленні особистих 
займенників, особливо «я», і їх неправильне використання (говорячи про себе, дитина говорить «він», «вона» або 
«ти», а про інших може іноді сказати «я»); порушення семантичної сторони мовлення (метафоричні заміщення, 
розширення або надмірне, до буквальності, звуження тлумачення значення слів); широке використання 
неологізмів (самостійно вигаданих слів); нездатність до словотворчості; порушення синтаксичної будови 
мовлення; порушення граматичної будови мовлення; порушення звуковимови; порушення мелодики мовлення: 
голос надто тихий або надто голосний; порушення просодичних компонентів мовлення (відхилення тональності, 
швидкості, ритму, інтонаційного переносу). 

У той же час, деякі діти з аутистичними розладами можуть демонструвати ранній і бурхливий розвиток 
мовлення. Вони із задоволенням слухають, як їм читають, запам‘ятовують великі уривки тексту; експресивне 
мовлення справляє враження недитячого через використання виразів, притаманних мовленню дорослих. Однак і 
такі діти (більшість з них має синдром Аспергера) не спроможні зрозуміти непрямий смисл висловлювання, 
підтекст, метафору; обмеженими лишаються також їхні можливості вести продуктивний діалог.  

Слід відзначити неоднорідність мовленнєвих порушень та варіативність їх проявів у залежності від 
глибини ураження та ступеню викривлення психічного розвитку дитини [1, 2, 4]. Та незалежно від рівня розвитку 
мовлення, при аутизмі насамперед страждає можливість використовувати його з метою спілкування. 

Мовлення у дитини, розвиток якої проходить у сприятливих умовах, формується поступово, разом з її 
ростом та розвитком. Оволодіння мовленням – складний, багатосторонній психічний процес. Його поява і 
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подальший розвиток залежить від багатьох факторів. М.К.Шеремет вбачає вирішальну умову виникнення мовлення 
дитини у наявності потреби у новому, тобто мовленнєвому способі спілкування і в оволодінні засобами, необхідними 
для цього. Але для оволодіння мовленнєвим спілкуванням недостатньо просто надати дитині слово в якості зразку 
для наслідування, а необхідно сформувати у неї потребу у використанні слів, потребу у цілеспрямованій комунікації, 
виробити мотивацію до спілкування [3]. 

Мовлення починає формуватись лише тоді, коли головний мозок, слух, зір, артикуляційний апарат 
дитини досягають певного рівня розвитку, а це у значній мірі залежить від оточуючого середовища [2, 3]. Якщо 
відгородити дитину від одержання нових яскравих вражень, якщо не створити умови, які сприятимуть розвитку 
рухової та мовленнєвої систем, то це викличе затримку її фізичного та психічного розвитку. Мовленнєвий 
розвиток розвивається із самого раннього віку, коли дитина починає слідкувати очима за предметами, слухати 
голоси оточуючих. У процесі оволодіння мовленням дитина засвоює певні закони граматики, вчиться змінювати 
слова, будувати різноманітні за конструкцією речення, зв'язуючи слова відповідно до граматичних правил. 

Розвиток мовлення, як відомо, проходить у тісному взаємозв‘язку з формуванням усіх психічних 
процесів, а це означає, що будь-які порушення, відставання чи спотворення у розвитку психічних процесів, 
відповідно, стануть причиною тих чи інших порушень мовлення (Б.Г.Ананьєв, Т.В.Ахутіна, А.М.Богуш, Т.Г.Візель, 
М.І.Жинкін, О.В.Запорожець, І.О.Зимня, О.О.Леонтьєв, М.І.Лисіна, В.І.Лубовский, О.Р.Лурія, А.Г.Рузська, 
Л.С.Цвєткова, М.К.Шеремет). Зрозуміло, що жодна складна форма психічної діяльності не формується й не 
реалізується без прямої або непрямої участі мовлення. При ранньому дитячому аутизмі, окрім основних 
специфічних особливостей розвитку, порушується сама можливість використання мовлення як такого.  

Від того, наскільки вчасно буде надана допомога щодо озброєння прийомами взаємодії з іншими людьми 
та подолання страху перед цією взаємодією, залежить успіх формування загальної пізнавальної активності, 
особистості дитини з аутизмом, її соціалізації та інтеграції у середовище людей тощо. Ми вважаємо, що у 
результаті своєчасно розпочатої грамотної корекційної роботи можливе подолання аутистичних тенденцій і 
поступове входження дитини у соціум. У різному темпі, з різною результативністю, але кожна аутистична дитина 
може поступово оволодівати складними для неї формами взаємодії з людьми. 
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Баль Н.Н. 

 
Розглядаються групи освітніх ресурсів у системі логопедичної роботи. Акцент зроблений на 

характеристиці організаційних та соціально-психологічних ресурсів. 
Рассматриваются группы образовательных ресурсов в системе логопедической работы. Акцент 

сделан на характеристике организационных и социально-психологических ресурсов. 
We consider a group of educational resources in the speech therapy work. Emphasis is placed on the 

characteristics of the organizational and socio-psychological resources. 
 
Ключові слова: освітнє середовище, середовищні ресурси, логопедична робота. 
Ключевые слова: образовательная среда, образовательные ресурсы, логопедическая работа. 
Key words: educational environment, environmental resources, speech therapy work. 
 
Идеи средового подхода находят все более широкое распространение в педагогической теории и 

практике. К основным положениям данного подхода [7; 12 и др.] относятся следующие: 
1. Среда – источник разнообразного культурного опыта. Особая организация среды (за счет акцентирования 

в ней разнообразных элементов культуры, привнесений) может стимулировать ее влияние на развитие личности.  


