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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ІЗРАЇЛЮ В КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ  
З ДОШКІЛЬНИКАМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Анотація. У статті проаналізовано та узагальнено шляхи використання досвіду Ізраїлю у вітчизняній 
практиці виховання дошкільників з розладами аутистичного спектру. У ході дослідження обґрунтовано 
роль інноваційного досвіду Ізраїлю для вітчизняної практики корекційно-педагогічної роботи з дошкіль-
никами з розладами аутистичного спектру. Розкрито шляхи використання інноваційного досвіду Ізраїлю 
у вітчизняній практиці виховання дошкільників з розладами аутистичного спектру. Визначено організа-
ційно-педагогічні умови ефективного запровадження досвіду Ізраїлю у вітчизняну практику виховання до-
шкільників з розладами аутистичного спектру. За результатами проведеного дослідження визначено спіль-
ні складові розглянутих методик, які було покладено в основу авторської методики психолого-педагогічної 
роботи з дошкільниками з розладами аутистичного спектру в загальноосвітньому навчальному закладі.
Ключові слова: дошкільники, Ізраїль, індивідуальний підхід, корекційно-педагогічна робота, методика, 
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APPLICATION OF ISRAEL'S EXPERIENCE IN CORRECTION-PEDAGOGICAL WORK 
WITH PRESCHOOLS WITH AUTISM DISORDERS

Summary. The article analyzes and generalizes ways to use the Israeli experience in the domestic practice 
of educating preschool children with autism spectrum disorders. The study substantiates the role of Israel's 
innovative experience in the national practice of corrective-pedagogical work with preschool children with dis-
orders of the autism spectrum. The ways of using the innovative experience of Israel in the domestic practice 
of educating preschool children with autism spectrum disorders are revealed. The organizational and pedagog-
ical conditions for the effective implementation of the Israeli experience in the domestic practice of educating 
preschool children with autism spectrum disorders have been determined. According to the results of the con-
ducted research, the common components of the considered methods were determined, which was the basis for 
the author's methodology of psychological and pedagogical work with preschool children with disorders of the  
autism spectrum in a comprehensive educational institution. Thus, on the basis of effective corrective techniques 
used by Israeli psychologists (namely: TEACCH, Son-Rise method, DIR model, art therapy), elements of "Brain 
Gymnastics" and "Visual Circles" techniques under the I. Dennison Development Program and G. Dennison, as 
well as the sea salt exercise, we have developed the content of psycho-pedagogical work with preschool children 
with RAS in a comprehensive educational institution (using the experience of Israel). The methodology was also 
created taking into account its economic accessibility for use and the versatile utility for preschool children with 
RAS. It should be noted that the practice in practice should be combined with logarithm, physiotherapy and 
training with speech therapist. The methodology can be modified and supplemented to take into account the psy-
chophysical characteristics of a child with RAS and their level of perception and learning abilities.
Keywords: autism spectrum disorders, corrective-pedagogical work, individual approach, Israel, method, 
preschoolers, significance.

Постановка проблеми. Розлади аутис-
тичного спектру (надалі РАС) досить не-

давно вважалися порівняно рідкісним захво-
рюванням [3], проте сьогодні число осіб з РАС 
помітно зростає. Останніми роками в Україні 
відбуваються суттєві зміни у ставленні до дітей 
з особливими освітніми потребами, зокрема ді-
тей з РАС, що відображають нове розуміння сві-
тової громадськості їх прав, поваги та визнання, 
як невід’ємних членів суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Необхідність урахування особливих освітніх по-
треб дошкільників з РАС у процесі виховання 
підкреслюють багато зарубіжних та вітчизня-
них дослідників К.О Островська, Г.В. Супрун; 
Т.В. Скрипник, Г.М. Хворова, Д.І. Шульженко 
та інші [6, с. 110; 10, с. 45]. Ці дослідження окрес-
люють специфіку РАС: дефіцит потреби у спілку-
ванні; афективну дезадаптацію; недорозвинення 
регуляторних функцій та порушення поведінки; 
значну варіабельність інтелектуального і мовлен-

нєвого розвитку, а також засвідчують істотну пози-
тивну динаміку у розвитку дітей з РАС під впли-
вом адекватних психолого-педагогічних заходів.

Досліджені міжнародною науковою спільно-
тою новітні методики з корекції та розвитку дітей 
з РАС засвідчують високу ефективність напра-
цювань ізраїльських вчених (С. Арбой, Х. Алоні, 
А. Ашкеназі, Е. Бен Іцхак, О. Мірон та інших), 
розробленість ізраїльської законодавчої бази від-
носно освітніх потреб дітей досліджуваної кате-
горії, що містить у собі три типи дошкільних за-
кладів: Ґан, терапевтичний садок та об’єднаний 
дитячий садок [5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Українські науковці ак-
тивно працюють над проблемою покращення ста-
ну дітей з РАС – в нашій країні вдосконалюється 
нормативно-законодавча база; відкриваються 
навчально-реабілітаційні центри; засновуються 
благодійні фонди; Міністерством освіти і науки 
України впроваджує інклюзивне навчання та-
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ких дітей. Проте, залишається малодослідженою 
проблематика досліджень шляхів використання 
досвіду Ізраїлю у вітчизняній практиці вихован-
ня дошкільників з РАС.

Мета статті: дослідити ефективність та шля-
хи використання інноваційного досвіду Ізраїлю 
у вітчизняній практиці виховання дошкільників 
з РАС, та на основі його аналізу й узагальнення 
розробити ефективну та економічно-доступну ко-
рекційно-педагогічну методику для дошкільни-
ків з РАС.

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня шляхів використання досвіду Ізраїлю у ві-
тчизняній практиці виховання дошкільників з роз-
ладами аутистичного спектру включало два етапи.

Мета першого етапу передбачала аналіз 
та узагальнення найвідоміших методик, які ви-
користовують ізраїльські фахівці у процесі корек-
ційно-педагогічної роботи: метод АВА терапія, 
метод Son-Rise, програма TEACCH, модель DIR, 
метод корекції DTT, а також такі відомі терапії, 
як холдінг терапія, терапія за допомогою верхо-
вої їзди (на конях), гідротерапія, працетерапія, 
арт-терапія (малювання, музична, танцюваль-
на, пісочна, казкова та інші види терапій) [12]. 
У результаті проведеного нами аналізу та уза-
гальнення перелічених методик, було визначе-
но ключові та результативні особливості кожної 
з них. Спільні складові розглянутих методик 
(а саме: індивідуальний підхід; режим дня; ор-
ганізація завдань у ігровій формі; наступність 
та послідовність; проговорюваність дій), які ми 
визначили, було покладено в основу авторської 
методики.

У змістову основу другого етапу дослідження 
нами була покладена методика українських до-
слідників [4, с. 141]. Відповідно до рекоменда-
цій авторів методики, аналіз проводився за на-
ступними критеріями: актуальність і соціальна 
значущість досвіду; новизна і прогресивність; 
результативність і дієвість; стабільність і повто-
рюваність; перспективність. Відповідно до мети 
першого і другого етапів констатувального до-
слідження було з’ясовано, що вітчизняна прак-
тика надання психолого-педагогічної допомоги 
дітям з РАС відкрита до інновацій та апробації 
зарубіжного досвіду. 

Апробація результатів дослідження в умовах 
ДНЗ № 588 провідних ізраїльських методик до-
зволила нам адаптувати їх елементи до україн-
ських реалій та розробити власну корекційно-пе-
дагогічну методику для дошкільників з РАС.

Зміст корекційно-педагогічної роботи 
з дошкільниками з РАС у загальноосвітньо-
му навчальному закладі (з використанням 
досвіду Ізраїлю) передбачає три послідовні 
етапи: адаптаційний, посилення психологічної 
активності дітей, організацію цілеспрямованої 
поведінки дитини та опис рекомендованих до 
кожного з них занять. Таким чином, на основі 
ефективних корекційних методик, за якими пра-
цюють ізраїльські психологи (а саме: TEACCH, 
метод Son-Rise, модель DIR, арт-терапія), еле-
ментів методик «Гімнастика мозку» і «Візуальні 
кола» за програмою розвитку [1 с. 48], а також 
вправ з морською сіллю, ми розробили зміст ко-
рекійно-педагогічної роботи з дошкільниками 
з РАС у загальноосвітньому навчальному закла-

ді. Методику було створено також з урахуван-
ням її економічної доступності для використан-
ня та різнобічної корисності для дошкільників 
з РАС. Зауважимо, що методику на практиці 
варто поєднувати з логоритмікою, фізіотерапією 
та заняттями з логопедом. У ході експерименту 
вправи ускладнювалися та змінювалися, а та-
кож доповнювалися з урахуванням психофізич-
них особливостей дитини РАС та її рівня сприй-
няття та здібностей до навчання.

Пропонуємо використовувати вправи кожного 
дня перед основним комплексом завдань, врахо-
вуючи особливості психофізичного розвитку ди-
тини, що в цілому позитивно сприятиме зосеред-
женню уваги дитини за допомогою перехресних 
дій, а також сприятиме розвитку обох півкуль 
мозку дитини рівномірно.

Метою методики є: адаптація дитини; подо-
лання негативізму у спілкуванні і встановленні 
контакту з дитиною; розвиток пізнавальних на-
вичок; поліпшення сенсорного і емоційного дис-
комфорту з терапією; підвищення активності 
дитини у процесі спілкування з дорослими та ді-
тьми; подолання труднощів в організації ціле-
спрямованої поведінки.

Завдання методики: орієнтація дитини з РАС 
у соціумі; опанування простими навичками кон-
такту; навчання дитини більш складних форм 
поведінки; розвиток самосвідомості й особистос-
ті; опанування навичками самообслуговування; 
формування базового почуття безпеки та довіри; 
розвиток пам’яті, мислення, уваги.

Насамперед ми маємо звернути увагу на таку 
сильну рису дітей з РАС, як схильність до впо-
рядкованості, головним принципом навчання 
яких є структурованість. Предметно-просто-
рові ресурси конкретизуються у таких підходах, 
як: структурування простору та врахування важ-
ливих предметів для організації відповідного се-
редовища. Тобто, необхідно заздалегідь обмірку-
вати де та які заняття будуть проводитись. 

Основні етапи психологічної корекції:
Перший етап (адаптаційний) – встановлен-

ня контакту з дитиною РАС. Для успішної реа-
лізації цього етапу рекомендується спокійна ат-
мосфера занять, досягти яку можна за допомогою 
спокійної тихої музики (наприклад релаксація: 
звуки природи, шум моря або спів пташок) у спе-
ціально обладнаному приміщенні для занять. 
Важливе значення надається вільній та м’якій 
емоційності занять (перший контакт має дуже 
велике значення, тому, що як фахівець спостері-
гає за дитиною, так і дитина спостерігає за вами). 
Під час фронтальної роботи потрібно звертатись 
до дитини на ім’я, якщо потрібно, можна дотор-
кнутися до неї. Лише за таких умов учень буде 
виконувати фронтальні завдання, які пропонує 
психолог/дефектолог. Спілкуватися з дитиною 
потрібно тихим голосом, в деяких випадках, особ-
ливо якщо дитина збуджена, навіть пошепки. 
Необхідно враховувати звички дитини, стерео-
типні дії, з якими ми ознайомлюємось заздале-
гідь за допомогою опитувальника CHAT. Скорі-
ше за все, під час першої зустрічі не буде прямого 
контакту, а буде повтор дій дитини, наприклад 
перегортання книжки або котіння машинки 
в зад та вперед. Все це може звернути увагу ди-
тини з РАС до фахівця та встановити контакт  
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[7; 8; 9]. Встановлення контакту з дитиною ви-
магає досить тривалого часу і є стрижневим мо-
ментом всього психокорекційного процесу. Перед 
психологом/дефектологом стоїть конкретне зав-
дання – подолання страху у дитини перед не-
знайомцем, новим місцем, тому важливою метою 
є досягти довіри дитини.

Важливою частиною після першої зустрічі 
є розробка індивідуальної програми розвитку 
(далі ІПР), у якій ми встановлюємо короткотри-
валі та довготривалі цілі, враховуючи психофі-
зичний розвиток дитини та відштовхуємося від 
сильних схильностей дитини. Якщо у дитини 
є мовленнєві порушення, ми пропонуємо засто-
совувати візуальну підтримку, що її пропонує 
ТЕАССН підхід, з метою представити (проілю-
струвати) дитині з РАС послідовність дій, які на 
неї очікують протягом заняття та повсякденного 
життя (наприклад, ранковий порядок дій), у ви-
гляді послідовності предметів, фото, картинок 
або символів, що позначають кожну конкретну.

Другий етап – посилення психологічної ак-
тивності дітей. Вирішення цього завдання ви-
магає від психолога/дефектолога вміння відчути 
настрій дитини, зрозуміти специфіку його пове-
дінки і використовувати це у процесі корекції, 
звикати до розробленого режиму та правил, які 

встановили під час розробки ІПР. Важливо за-
значити, що співпраця з батьками є невід’ємною 
частиною успішної корекції дитини, психолог/
дефектолог консультує батьків як поводитись 
з дитиною дома, оскільки корекція проходить не 
лише під час занять із фахівцями, а кожну мить. 
Фахівці та батьки є однією командою. Важливим 
правилом є також те, що весь час присвячений 
корекції (зустрічі) повинен бути цікавим для ди-
тини, з якомога меншою кількістю заборон і об-
межень [11, с. 136].

На третьому етапі психокорекції важливим 
завданням є організація цілеспрямованої пове-
дінки дитини з РАС, а також розвиток основних 
психологічних процесів, тобто соціалізація, ко-
мунікація, лікувальна терапія, навички самооб-
слуговування, розвиток уяви, мислення, пам’яті 
тощо. Для дітей з РАС характерними є наступ-
ні прояви у поведінці: істерики, крики, агресія 
та аутоагресія. Причини для такої поведінки 
завжди є і задля усунення небажаної поведін-
ки варто використовувати правило «Дай 5» – це 
сукупність п’яти питань, а саме «ХТО?», «ЩО?», 
«КОЛИ?», «ДЕ?», «ЯКИМ ЧИНОМ?», відповіді на 
які, допоможуть дитині з розладами аутистично-
го спектру краще зрозуміти ситуацію, вимоги до 
неї і шляхи реалізації цих вимог [2, с. 91].

Таблиця 1
Зміст корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками з РАС  

в загальноосвітньому навчальному закладі  
(з використанням досвіду Ізраїлю)

Зміст занять Дидактичні ігри Кіл-ть годин
Первинна діагностика. 
Заповнювання опитувальника CHAT.
Методика спостереження

- 1

1 етап – адаптації
Діагностика емоційно-поведінкових 
реакцій, фізичного контакту - 1

Діагностика емоційного тонусу і 
емоційних проявів - 1

Діагностика активності та мовлення - 1
Діагностика соціально-
комунікативних навичок - 1

Діагностика уваги, пам’яті, 
мислення, уяви - 1

2 етап – посилення психологічної активності дітей
Формування контакту з дитиною «Ручки», «Зайчики-пальчики», «Хоровод» 2-3
Формування емоційного розвитку та 
активності «Дощ, град!», «Пташки», «Доганялки», «Сніг іде» 2-3

Формування сенсорно-моторного 
розвитку 

«Ванна кімната», «Скоро зима», «По гриби», «Веселка», 
«Шумові іграшки», «Змішуємо фарби», «Наздожену-
наздожену, зловлю-зловлю», «Літачки», вправи за 
програмою «Допомога дітям з високим рівнем аутизму»

3-4

Формування комунікативного та 
емоційного розвитку 

«Поклич», «Сніжки», «Пограй з лялькою», «Моя сім’я», 
«Прийшов Мурзик пограти» 2-3

Формування культурно-
гігієнічних навичок та навичок 
самообслуговування 

«Готуємо обід для ляльок», «Вимий ляльці руки», 
«Мильні рукавички. Бульбашки» 2-3

3 етап - організація цілеспрямованої поведінки дитини
Посилення психологічної активності 
та розвитку сприйняття

«Знайди місце для іграшки», «Збери фігурки», 
«Пограємо разом (ляльковий театр)» 2-3

Розвиток логіки, мислення, уяви та 
пам’яті

«Таблиця Равена», Дошки «Сегена», Дошки 
«Нікітіної», «Графічний диктант», «Продовж ряд», 
«Снігова куля», «Знайди відмінності», «Мандали 
геометричні», «Знайди пару»

2-3

Розвиток мовного спілкування «Поклич м’ячем», «Закінчи фразу», «Дзеркало» 2-3
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Виходячи з вищезазначених особливостей ког-

нітивного розвитку дітей з РАС, ми робимо висно-
вок, що використання правила «Дай 5» суттєво 
зменшить напругу в дитини, оскільки вона почує, 
наприклад, «що саме вона (хто?) має принести 
олівці (що?) зараз (коли?) на килимок (де?), а для 
цього необхідно відкрити шухляду, взяти олівці, 
закрити шухляду, підійти до вихователя і віддати 
олівці (яким чином?)» [2, с. 91]. Якщо дитина по-
гано сприймає звернену мову, то слід використо-
вувати картки із зображеннями послідовних дій.

Ефективність методики. Реалізація корек-
ційної методики для дітей з РАС дає основу для 
ефективної адаптації дитини до світу. Завдяки 
цим заняттям відбувається налаштування дити-
ни до активного контакту з навколишнім світом. 
Таким чином, дитина буде відчувати безпеку 
і емоційний комфорт і, відповідно, буде відбува-
тися корекція поведінки.

Важливо під час занять постійно підтриму-
вати контакт з дитиною. З цією метою необхідно 
періодично торкатися, обіймати, пригортати ди-
тину, щоб вона звикала до тактильного контакту. 
Обов’язково кожну дію треба проговорювати, так 
як це сприяє мовленнєвому розвитку та мислен-
ню дитини. Розроблену нами методику ми систе-
матизували у наведеній таблиці (див. таблицю 1).

Апробація змісту психолого-педагогічної ро-
боти з дошкільниками РАС в загальноосвітньому 
навчальному закладі (з використанням досвіду 
Ізраїлю) показала сприятливий вплив на роз-
виток дітей в таких аспектах: орієнтація дитини 

з РАС у соціумі; опанування простими навичка-
ми контакту; навчання дитини більш складних 
форм поведінки; розвиток самосвідомості й осо-
бистості дитини з РАС; опанування навичками 
самообслуговування; формування базового по-
чуття безпеки та довіри; розвиток пам’яті, мис-
лення, уваги. Зауважимо, що ця методика також 
допомагає зменшити спалахи агресії та само-
агресії, до яких схильні дошкільники із РАС.

Висновки і пропозиції. Таким чином, на 
основі ефективних корекційних методик, за 
якими працюють ізраїльські психологи (а саме: 
TEACCH, метод Son-Rise, модель DIR, арт-
терапія), елементів методик «Гімнастика мозку» 
і «Візуальні кола» за програмою розвитку І. Ден-
нисон і Г. Деннисон, а також вправ з морською 
сіллю, ми розробили зміст психолого-педагогіч-
ної роботи з дошкільниками з РАС в загальноос-
вітньому навчальному закладі (з використанням 
досвіду Ізраїлю). Методику було створено також 
з урахуванням її економічної доступності для 
використання та різнобічної корисності для до-
шкільників з РАС. Зауважимо, що методику на 
практиці варто поєднувати з логоритмікою, фізі-
отерапією та заняттями з логопедом. Методику 
можна змінювати та доповнювати враховуючи 
психофізичні особливості дитини з РАС та її рів-
ня сприйняття та здібностей до навчання.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо у продовженні удосконалення авторської ме-
тодики та узагальнені результативності її вико-
ристання.
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