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Основною метою в роботі з дітьми, що ма-
ють розлади аутичного спектра (РАС), є подо-
лання низки труднощів, однією з яких є роз-
виток комунікативних навичок. Актуалізація 
даної проблеми зумовлюється збільшенням 
народжуваності дітей із РАС як в Україні, так 
і в інших країнах світу.

Розлади аутичного спектра — це наскріз-
не порушення розвитку неврологічної приро-
ди, яке виявляється у складнощах соціальної 
взаємодії, якісних розладах комунікації, сте-
реотипних діях та інтересах.

На думку більшості авторів (О. Ніколь-
ська, Є. Баєнська, М. Ліблінг, С. Морозов, 
R. Jordan, L. Kanner, В. Prizant, M. Rutter, 
H. Tager-Flusberg, A. Schuler і ін.), одним 

з ефективних засобів формування комуніка-
тивних навичок у дітей з РАС можна вважати 
гру.

Гра — діяльність із розважальною та 
навчальною метою, яка не створює худож-
ніх цінностей.

У  нормі існують такі форми ігрової поведінки:
  Маніпулятивна гра (дитина катає, кру-

тить, підкидає іграшку, не звертаючи ува-
ги на її «функції»).

  Упорядкування (розкладання предметів 
у певному порядку — один на одного, 
в ряд, один в інший та ін.).

  Функціональна гра (використання предме-
тів та іграшок відповідно до їхніх функцій 
(наприклад, причісування ляльок іграш-
ковим гребінцем)).

Людвіг Віттенштейн одним із перших серед акаде-
мічних філософів спробував визначити значення слова 
«гра». У своїх «філософських дослідженнях» він демон-
струє, що такі елементи гри, як розвага, правила, зма-
гання, не можуть адекватно визначити, що це таке. Тому 
він робить висновок, що «гра» не може мати єдиного 
значення, а тому повинна визначатися як ряд, елементи 
якого мають родинну схожість один із іншим.

Французький соціолог Роже Каюа в книзі «Ігри та 
людина» визначає гру як діяльність, що повинна мати 
такі характеристики:

  розвага;
  відокремленість — обмежена місцем і часом;
  непевність — перебіг гри відкритий, а кінець — не-

визначений;
  фіктивність — під час гри людина живе у фіктивній 

реальності.

  Символічна гра (дитина викорис-
товує об’єкт, заміщаючи ним ін-
ший (наприклад, дитина скаче на 
паличці, як на коні)); дитина на-
діляє об’єкт властивостями, яких 
той не має («У цієї ляльки брудне 
обличчя»), дитина  ставиться до 
відсутнього об’єкта так, ніби він 
присутній («Якщо чашка порож-
ня — грає, ніби вона наповнена 
водою»).

Визначимо, що гра дітей з РАС 
зазвичай не функціональна, не соці-
алізована, позбавлена сюжету і сим-
волічних ознак, ригідна, монотонна, 
містить багаторазово повторювані 
маніпуляції з іграшками (які вико-
ристовують не за призначенням) або 
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з неігровими неструктурованими матеріалами 
(палички, вода, пісок, шматочки тканини, па-
перу).

Також характерною ознакою ігрової ді-
яльності дітей з РАС є те, що вони зазвичай 
грають самі, переважно використовуючи не 
ігровий матеріал, а предмети домашнього 
вжитку. Вони можуть довго і одноманітно 
грати зі взуттям, шнурками, папером, вими-
качами, дротами тощо. Сюжетно-рольові ігри 
з однолітками у таких дітей не розвивають-
ся. Спостерігаються своєрідні патологічні пе-
ревтілення в той чи інший образ у поєднанні 
з аутичним фантазуванням. При цьому діти 
не звертають увагу на оточення, не вступають 
з ними в мовний контакт.

Таких дітей треба вчити грати, процес по-
чинається з розвитку предметно-ігрових дій, 
заснованих на особистісному інтересі дитини 
до тієї чи іншої іграшки або ситуації. При цьо-
му обов’язково слід ураховувати ігрові пере-
ваги дитини: для заняття — беруть улюблену 
або добре знайому дитині іграшку. Дорослий 
пропонує дитині здійснювати предметно-
ігрові дії з наслідування, неодноразово повто-
рює їх і супроводжує мовними коментарями. 
У подальшому дія з іграшкою переходить до 
сюжетно-відображувальної гри. Для станов-
лення сюжетної гри дітей навчають грати 
спочатку поряд з партнером, а потім разом зі 
своїм однолітком. Лише поступово дітей у ході 
гри об’єднують у мікрогрупи.

У процесі ігрової роботи дітям пропону-
ють різноманітні корекційні вправи, прості за 
структурою, психогімнастику тощо. У резуль-
таті в дітей значно посилюється ситуаційна 

мотивація, виникає необхідність викорис-
товувати різні види комунікацій: просити 
улюблену іграшку, привернути увагу іншої 
людини, висловити згоду, відмову, привіта-
тися, прокоментувати ігрову дію, повідомити 
про свої емоції (використовуючи вербальні 
та невербальні засоби комунікації). Під час 
систематичного, багаторазового повторення 
аналогічних ситуацій у дітей закріплюються 
комунікативні навички, виникає можливість 
використовувати їх самостійно.

Ігрову роботу з аутичними дітьми доречно 
починати з найелементарніших завдань:

1. Вчити дітей спостерігати за предметно-
ігровими діями дорослого і відтворювати 
їх за підтримки дорослого, наслідуючи 
його дії.

2. Вчити дітей обігравати іграшки.
3. Виховувати в дітей інтерес до виконання 

предметно-ігрових дій з наслідування і де-
монстрування дій дорослим.

4. Виховувати в дітей емоційне ставлення до 
обігруваного  предмета або іграшки.

5. Виховувати в дітей інтерес до рухливих 
ігор.

6. Вчити дітей брати участь в інсценуваннях 
епізодів знайомих казок.

7. Вчити дітей грати поруч, не заважаючи 
один одному.

В  ігровій роботі з  аутичними дітьми бажано 
користуватися елементами таких програм, як:

  More Than Words («Більше, ніж слова»), 
автор програми F. Sussman, згідно з якою, 
дитина спілкується не тільки за допомо-
гою слів. Існує багато шляхів взаємодії, 
різною мірою відповідних соціальним нор-
мам. Проте все, що дитина робить, навіть 
хитання, бігання туди-сюди або рухання 
пальцями перед своїм обличчям, повідом-
ляє певну інформацію про неї, навіть якщо 
це ненавмисне спілкування.

  RDI (Relationship Development Interven-
tion) — перша систематизована програма 
втручання, розроблена  для допомоги дітям, 
з труднощами, що не дозволяють їм досягти 
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вміння будувати  стосунки у природний 
спосіб. З її допомогою діти отримують при-
клади того, що соціальні стосунки можуть 
приносити радість і позитивні емоції.

  Соціальні історії, відомі також під назвою «сце-
нарії з життя» [Social Scripts]. З їхньою допо-
могою діти долають невміння усвідомлювати 
почуття, точки зору або плани інших людей.
Таким чином, у процесі ігрової діяльності 

дітей з РАС збагачується словниковий запас, 
виникає інтерес до взаємодії з дорослими і од-
нолітками, що сприяє активному формуванню 
комунікативних навичок і, власне, соціаліза-
ції таких дітей.
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