
видатного українського педагога В.Сухомлинського. Книга «Народження 
громадянина» присвячена складному періоду розвитку та виховання 
людини – отроцтву. «Мета і зміст виховної роботи в тому, – підкреслює 
В.Сухомлинський, – щоб багатогранне задоволення потреби у творчій 
діяльності переживалось як моральна гідність, щоб, працюючи для 
суспільства, людина вже в роки отроцтва і ранньої юності відчувала 
свою громадянську активність». У центрі уваги автора постає 
громадянське виховання, що розглядається в єдності його складових.  

Виховати громадянина спроможний лише той педагог, у якого 
громадянськість сформована як інтегративна якість. Це вказує на 
необхідність удосконалення змісту та форм організації аудиторної та 
позааудиторної роботи, спрямованої на підготовку майбутнього вчителя 
до здійснення громадянського виховання молодших школярів. 
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Анотація  
В статті висвітлено особливості навчання та виховання, варіанти здобуття освіти 

дітей із РАС. Актуальність проблем сучасного українського суспільства залишається питання 
розладів аутистичного спектра (РАС). Проблеми подальшого навчання, виховання та 
розвитку категорії дітей з таким синдромом. Поширеність неправильно поставленого діагнозу 
таким дітям, це обмежує їхнє право на загальну й професійну освіту, майбутнє 
працевлаштування. 
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Abstract  
The features of studies and education are reflected in the article, variants of receipt of 

education of children from. Actuality of problems of modern Ukrainian society remains question of 
disorders of autistichnogo spectrum. Problems of subsequent studies, education and development 
of category of children, are with such syndrome. Prevalence wrong diagnosed such children, it 
limits their right to universal and professional education, future employment. 
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Аутизм – це розлад розвитку нервової системи, що 
характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної і 
невербальної комунікації, і повторюваною поведінкою, існують складнощі  

у взаємодії із зовнішнім світом, з цього приводу виникають порушення в 
соціалізації. Людина із аутизмом типово уникає спілкування: усяке 
порушення повсякденного розпорядку й стереотипів виявляється йому 
трагедією; проте інтелект аутиста понижений далеко не завжди, часто 
виявляються так звані «острівці знання» – області, в яких здібності 
хворого досягають нормального або навіть геніального рівня [5].  

За статистикою, опублікованою американським Центром контролю і 
профілактики захворювань в 2013 році, 1 з 88 американських дітей 
страждало на аутизм. А вже даними 2014 року в США до дітей з 
розладами аутистичного спектра зараховують кожну дитину з 63 дітей 
[5]. Синдром ” раннього аутизму ” частіше спостерігається у хлопчиків (3-
:1), в його виникненні грають роль антенатальні і рідше постнатальні 
шкідливості . Багато батьків можуть і не помітити у своєї дитини такого 
захворювання, вважаючи, що їхній малюк не йде на контакт з людьми 
тільки в силу свого характеру.  

Характерною особливістю аутистичних дітей є те, що вони мало 
наслідують дорослих або однолітків, а тому розвиток малюків з аутизмом 
одностороннім. Діти не тільки не хочуть помічати оточуючих, але й не 
можуть внаслідок того, що зорові і слухові аналізатори у них погано 
розвинені. Ознакою дитячого аутизму є також своєрідна хода. Багато 
дітей ходять «навшпиньки», але не постійно, а коли їх щось дратує. Деякі 
діти махають руками або качають головою, що створює враження дивної 
поведінки.  

Причини виникнення розладів аутистичного спектра досконало не 
вивчені. Одним з видів таких розладів є аутизм, пов'язаний з 
генетичними відхиленнями. Проте навіть якщо захворювання 
обумовлено спадковими чинниками, через ген передається лише 
схильність до аутизму, а сам розвиток захворювання, очевидно, 
відбувається через інші чинники. Причини виникнення аутизму по словах 
вчених: порушення харчування і обміну речовин; хромосомні порушення; 
неправильний обмін серотоніну і інших ферментів, електролітів і інших 
біохімічні чинники; перенасичення організму важкими металами, а також 
вживання деяких лік, які вживаються при загрозі переривання вагітності; 
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порушення кісткового і загального моторного розвитку; наслідок 
бурхливого розвитку цивілізації: темп, стреси, нервозність; анатомічні 
або функціональні порушення мозкової діяльності; психологічні 
особливості сучасних людей. Останні дослідження вказують, що аутизм 
усе частіше відносять до розряду захворювань через проблеми в 
навколишньому середовищі:забруднені або неякісні їжа, ліки, повітря, 
вода, позбавлення організму потрібних мікроелементів, вміст токсинів в 
навколишньому просторі, тобто, все, що оточує людину може нести у 
собі потенційну небезпеку – і виступати джерелом проблеми виникнення 
аутизму.  

Ряд загальних симптомів, які характерні, як для раннього дитячого 
аутизму, так і для підліткового, дають можливість лікарю поставити 
точний діагноз. До цих симптомів відносяться наступні прояви: перший 
прояв аутизму у дітей – це практично повна відсутність зорового 
контакту; малюк украй мало цікавиться навколишнім світом і людьми; 
грає переважно на самоті; не реагує на прості звернення або вказівки; не 
намагається повторювати поведінку батьків або інших людей; розвиток 
мови не відповідає віку, а у важких випадках відсутній; у спілкуванні не 
використовують міміку і жести; дитина під час розмови повторює останні 
почуті слова; дитина намагається уникати дотиків, обіймів, 
прогладжувань; проявляється аутизм і у вигляді страху перед гучними 
звуками; дитина протестує проти будь-яких змін у навколишньому світі. 
Ознакою аутизму в дітей можуть бути і стереотипні рухи: похитування, 
кивання головою [1].  

Розвиток дітей з РАС відрізняється від здорових дітей. У них 
відзначаються порушення в наступних сферах: Комунікації. Діти дуже 
нетовариські, немає ніякої прихильності до рідних і близьким. Не грає з 
іншими дітьми, не любить, коли в його грі хочуть взяти участь оточуючі. 
Вони ніяк не реагують, коли до них звертаються з проханням або просто 
звуть. Ігри мають одноманітний характер, в яких переважають 
стереотипність дій, перевага віддається неігрових предметів (каміння, 
палиці, ґудзики), а улюбленими діями в грі у них можуть бути 
пересипання піску, переливання води. Мовна сфера. Взаємодія з 
суспільством не може не відбитися на розвитку мовлення дитини. Крім 
того, що маленькі аутисти не звертають уваги на мову дорослих, 
фразове мовлення у них з'являється у період від 1 року до 3 років, але 
вона нагадує коментування. Характерно наявність ехолалій 
(мимовільних повторень за людьми). Частим приводом для консультації 
логопеда є порушення у дитини - відмова від спілкування. Характерною 
мовною рисою є те, що малюки не використовують займенник "я": про 
себе вони говорять у другому і третьому обличчі.  

Порушення в рухах не є показовими ознаками РАС, тому що в 
одних руху можуть бути чудово розвинені, а у інших буде помітно 
відставання від норми. Діти можуть неправильно оцінювати відстань до 
предмета, що може бути причиною моторної незручності. Можуть ходити 
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навшпиньки, з-за можливих проблем з координацією хлопці насилу 
вчаться ходити сходами. Відзначаються труднощі в маніпуляціях з 
маленькими предметами, неможливість кататися на велосипеді [4].  

Головна мета розробки програм для дітей з РАС в ДНЗ - це їх 
інтеграція у суспільство, аби вони мали рівні права разом з іншими 
дітьми. Малюки, які відвідували дошкільний заклад, потім набагато 
легше адаптуються до нових умов і знаходять контакт з оточуючими. При 
побудові корекційної роботи з такими дітьми треба використовувати 
комплексний підхід - це педагогічна, психологічна та медична допомога 
маленьким аутистам. Для успішної реалізації програми необхідно 
встановити емоційний контакт із малюком. Предметно-розвиваюче 
середовище дитячого садка повинно враховувати особливості розвитку 
маленького аутиста, його інтереси і компенсувати наявні у нього 
порушення. Бажано, щоб в установі була сенсорна кімната, тому що 
вона дозволяє розслабити нервову систему, впливає на сенсорні органи, 
у дитини з'являється відчуття захищеності і спокою.  

Напевно, одне з найбільш важливих і непростих питань, яке 
виникає перед батьками особливої дитини, це її подальше навчання. Як 
таких, спеціалізованих шкільних закладів для дітей з аутизмом немає, 
все залежатиме від того, що вирішить ПМПК: якщо у дитини є порушення 
інтелекту, можуть рекомендувати навчання в школі 8-го виду, якщо є 
тяжкі мовленнєві порушення, мовні школи. Але нерідко таким дітям 
дозволяється навчання у звичайній масовій школі. Багато батьків хочуть, 
щоб їх дитина навчався в масовій установі для успішної соціалізації в 
подальшому. Зараз, коли все суспільство намагається інтегрувати 
особливих діток в соціум, створюються спеціальні класи у звичайних 
школах, але все-таки не у всіх. Чому ж дитині важко адаптуватися до 
шкільних умов? Причиною може бути недостатня компетентність 
педагогів. Більшість вчителів просто не знають, як поводитися з такими 
дітьми, тому що не знають всієї специфіки РАС. Вирішується ця  

проблема шляхом підвищення кваліфікації кадрів. Велика 
наповнюваність у класах також може бути причиною важкої адаптації 
дитини до школи. Аутисту, який всіляко уникає спілкування, дуже важко 
вчитися в таких умовах[7]. Розпорядок дня та шкільні правила особливим 
дітям даються важко. Їм доводиться звикати до нових умов, що є дуже 
непросто. Як і в дитячому садку, головними завданнями навчання дітей з 
РАС є максимальна інтеграція їх у суспільство і виховання адекватного 
відношення до них з сторони однолітків. В школі потрібно буде не тільки 
реалізовувати навчальну програму, але й виховувати в учня з РАС певну 
поведінку. У класі у нього має бути постійне місце і місце, де він може 
відпочивати. Педагог повинен сформувати в шкільному колективі 
адекватне сприйняття однолітка з особливими потребами в розвитку 
шляхом різних бесід, в яких би розкривалася тема індивідуальності.  

У масових дитячих садках і школах для дітей з РАС складається 

індивідуальний освітній маршрут, пишеться адаптована освітня програма 
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(АОП), у якій розкривається зміст корекційних занять. В педагогічному 
штаті обов'язково наявність логопеда, дефектолога і психолога, тому що 
основний підхід у корекційній роботі комплексний. Адаптовані програми 
для дітей з РАС мають на увазі: поступове включення дітей у процес 
навчання; створення спеціальних умов; надання психолого-педагогічної 
підтримки сім'ї; формування соціальних і культурних цінностей; охорона 
фізичної та психічного здоров'я дитини; забезпечення варіативності 
освітніх програм і змісту занять; максимальна інтеграція вихованців з 
РАС в суспільство. Розробка такої програми значно полегшує процес 
навчання дитини з РАС, тому що при її складанні враховуються 
особливості розвитку таких дітей, створюється індивідуальна програма 
навчання [3].  

Інклюзивна освіта має подвійну цінність: з одного боку, вона 
допомагає дітям з особливими потребами з дитинства інтегруватися у 
звичайне соціальне середовище, сприяє виробленню в них належних 
соціальних навичок, з іншого – робить дитяче середовище чутливим до 
дітей з особливими потребами, змалку вчить толерантності, 
взаємодопомозі. Проте ми маємо бути свідомі, що для того, щоб інклюзія 
стала позитивним досвідом, мусять бути забезпечені певні умови, інакше 
вона призведе до так званої «мебельної інтеграції», коли дитина з 
особливими потребами є лише фізично присутня у звичайній школі, але 
вона ані не інтегрована соціально, ані їй не забезпечено належної 
освітньої програми та усіх тих «спеціальних» умов/особливостей освіти 
та виховання дитини з РАС. Якщо немає таких умов, інклюзивна освіта 
може призводити до негативних наслідків, супроводжуватися соціальним 
відкиненням дитини, насмішками, не забезпечувати її освітніх потреб, а 
відповідно лише посилювати соціальні проблеми. Така «мебельна 
інтеграція» може також бути великим стресом для учителів, які, не 
маючи належної освіти й умов праці, опиняються у складній ситуації, 
коли, крім того, що їм треба працювати у класі із великою кількістю 
здорових дітей, – а це й без того вже чимале навантаження – вони ще й 
мають додатково забезпечити особливі умови для дитини з особливими 
потребами. Поведінкові проблеми дітей з РАС можуть іноді створювати 
значну перешкоду в проведенні уроків, й, отже, без належної допомоги 
збоку учителі/інші діти можуть негативно сприймати дитину з РАС, що 
спричинятиме дальше погіршення її проблем. Тому інтеграція справді 
має бути продуманою і підготовленою. 
 

Реально оцінюючу ту ситуацію, яка є в системі освіти в Україні, ми 
свідомі, що рідко в якій школі зараз є можливість забезпечити повноцінну 
інтеграцію навіть для дітей з високофункціональним аутизмом та з 
синдромом Аспергера. Досвід показує, що більшість із них, навіть 
перебуваючи в загальних школах, мають доволі негативний соціальний 
досвід – і потрібно ще багато років, щоби створити в українських школах 
повноцінні умови для інклюзивної освіти дітей з особливими потребами 
[7]. 
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Якщо говорити про спеціалізовані школи/центри для дітей з  

особливими потребами, попри негативний факт ізоляції 
неповносправних дітей від звичного соціального середовища, вони 
мають багато позитивних характеристик й умови для навчання дітей з 
особливими потребами. Зокрема, саме там часто є підготовлені фахівці, 
які мають потрібну спеціальну освіту, досвід роботи з такими дітьми, а 
тому результати, яких там досягають, можуть бути набагато вищі, ніж у 
загальних школах. І співвідношення кількості фахівців до кількості дітей в 
спеціальних школах часто є більше, ніж у загальних школах, що так само 
створює ліпші умови для навчання та виховання дітей з РАС. У таких 
школах відповідно легше забезпечити для дитини індивідуальну 
навчальну програму, яка відповідає її можливостям, а не «підганяє» її під 
загальну групу ровесників. Проте ми свідомі, що в Україні спеціальна 
освіта, попри реалізацію зусилля і творчість багатьох талановитих 
педагогів, теж має багато проблем. Фахівці часто не володіють 
сучасними методиками навчання дітей з РАС (для прикладу, таких, як 
TEACCH), немає належної матеріальної бази, навчальних матеріалів, 
повноцінної команди фахівців, часто є неналежна атмосфера, 
психологічний клімат та багато інших проблем. Не простою є і проблема 
дошкільної освіти дітей з РАС, хоча більшість з них могла б бути 
інтегрована у звичайні садочки. В садочках теж не напрацьовані 
програми для успішної інтеграції, а тому часто цей досвід першої 
соціальної інтеграції завершується невдачею.  

Не менш складною є ситуація для дітей з важчими формами 
аутизму, вираженими поведінковими проблемами – маємо недостатньо 
розвинену мережу спеціалізованих дошкільних груп/закладів для таких 
дітей, як і недостатній рівень фахової підготовки спеціалістів для роботи  

у цій сфері. Важливо пам‟ятати, що головним усе ж є не техніки, а 
позитивний зв‟язок між учителем та учнем, позитивне сприйняття такого 
учня з боку вчителя, увага до всіх аспектів розвитку дитини – зокрема 
усвідомлення важливості її соціального розвитку, щоб вона в контексті 
стосунків з ровесників набула необхідних соціальних навичок [2]. Це 
можливо лише, якщо є загальний позитивний дух у шкільному колективі, 
позитивна настанова адміністрації та взаємопідтримка колег. Не менш 
важливою є злагоджена співпраця вчителів із батьками дитини з РАС, 
спілкування між ними. І якщо йдеться про навчання в умовах 
інтегрованої освіти, то, без сумніву, вчителю належить проводити велику 
роботу з усім загалом дітей, сприяти позитивному сприйняттю дитини з 
РАС, толерантності, взаємодопомозі. Позитивний вплив учителя на долю 
дитини з РАС справді може бути неоціненним: він може стати тією 
головною особою в її житті, яка допоможе відхилити двері й увійти в 
ширший світ людської спільноти поза сім‟єю – і це стане важливою 
передумовою подальшої соціальної інтеграції. 
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Анотація  
В статті розкрито еволюцію розвитку та доцільність запровадження різних форм 

інтерактивного навчання. Зазначено основні ознаки інтерактивного навчання, принципи та 
педагогічні умови використання форм інтерактивного навчання в освітньому процесі. 
Розглянуто особливості використання та впровадження форм інтерактивного навчання у 
закладах середньої освіти. 

Ключові слова  
Інтерактивне навчання, групова форма роботи, індивідуальна форма роботи, 

белланкастерська система, Дальтон-план. 
Abstract  

The article reveals the evolution of development and expediency of introducing various 
forms of interactive learning. The main features of interactive learning, principles and pedagogical 
conditions of using the forms of interactive learning in the educational process are indicated. The 
peculiarities of the use and introduction the forms of interactive learning in secondary education 
institutions are considered. 
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Іnteractive learning, group work, individual way of working, bellankasterska system, Dalton 
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