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Анотація. Стаття присвячена проблемі оволодіння дітьми з аутистичними 

порушеннями базовими навичками грамоти. Розроблено методику корекційної роботи з 
формування навичок читання та письма у дітей з РАС молодшого шкільного віку. 
Експериментально доведено дієвість та доцільність прийомів формування основ грамоти у 
дітей зазначеної категорії за умов спеціально організованої та послідовної корекційної 
роботи за запропонованою технологією.  
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порушення розлади аутистичного спектра. 

Вступ. Модернізація спеціальної та інклюзивної освіти в Україні зумовили 

визначення та реалізацію оптимальних шляхів інтеграції дитини з особливими 

освітніми потребами у суспільство на засадах розвитку її особистісної 

активності та соціальної взаємодії. Крім того, концепція Нової української 

школи обумовила підвищення уваги теорії та практики до проблеми успішної 

соціалізації дитини молодшого шкільного віку у мікросоціальній групі школи, 

та глобально – у суспільстві.  

Загальновідомо, що шкільна ланка становлення дитячої особистості 

починається з процесів опанування ними елементарними навичками грамоти. 

Грамота – це оволодіння умінням читати і писати тексти, викладати свої думки 

в письмовій формі, розуміти при читанні не тільки значення окремих слів і 

речень, але і зміст тексту, тобто оволодіння писемним мовленням. Від того, як 

організовано початкове навчання читання та письма, залежать подальші успіхи 

дитини в навчальному процесі та у процесі адаптації її у соціумі. 

Спеціальна педагогіка в умовах сьогодення особливо гостро звертає увагу на 

проблему навчання дітей з розладами аутистичного спектра, зокрема 

особливостей оволодіння ними основами грамоти. Провідні вчені (Н. Базима, 



Ю. Бессмертна, С. Конопляста, В. Лебединський, К. Лебединська, І. Мамайчук,  

С. Морозова, Т. Морозова, О. Нікольська, К. Островська, Т. Сак, Т. Скрипник, 

В. Тарасун, М. Шеремет, Л. Шипіцина, Д. Шульженко, О. Янушко та ін.) 

підкреслюють характерні особливості їхнього розвитку: порушення розуміння та 

розвитку мовлення, сенсорна дезінтеграція; особливості, зумовлені органічним 

ураженням зон головного мозку та ін. Тобто специфіка протікання ряду психічних 

функцій у означеної категорії дітей безпосередньо заважає оволодінню ними 

правильним читанням і письмом. На думку науковців, несформованість будь-якої 

з вищевказаних функцій у аутичних дітей викликає порушення процесу 

формування в них базових навичок грамоти (Н. Базима, К. Островська, 

Т. Скрипник, В. Тарасун, Д. Шульженко та ін. [1,2,3,4]).  

Враховуючи вищезазначені особливості розвитку молодших школярів з РАС, 

ми наголошуємо на особливій важливості вирішення проблеми змістовного та 

цілеспрямованого забезпечення процесу оволодіння ними основами грамоти.  

Аналіз спеціальної психолого-педагогічної науково-методичної літератури 

засвідчує недостатню увагу з боку наукової спільноти до визначення і 

обґрунтування теоретико-методичних засад та педагогічних умов формування 

елементарних навичок читання та письма у дітей з аутистичними порушеннями. 

Тому проблема оволодіння дітьми молодшого шкільного віку з аутистичними 

порушеннями основами грамоти потребує подальшого спеціального дослідження. 

Метою нашої статті є обґрунтування необхідності впровадження 

запропонованої технології корекційно-педагогічної роботи з оволодіння дітьми 

з аутистичними порушеннями основами грамоти із використанням «Особистого 

Букваря».  

Виклад основного матеріалу. Представлена технологія корекційної 

роботи з формування першооснов грамоти ґрунтується на загальнодидактичних 

(науковості, свідомості й активності, систематичності, наступності, 

доступності, виховуючого і розвиваючого навчання та ін.), а також 

специфічних (корекційного спрямування, диференційованого і індивідуального 

підходу, уповільненого темпу навчання, єдності розвитку словникового запасу 



з розвитком мислення, семантизації лексики та ін.) принципах. Поєднання цих 

принципів у процесі формування навичок письма та читання дітей з РАС 

підпорядковується основній меті – педагогічного забезпечення процесу 

оволодіння основами грамоти дітьми молодшого шкільного віку з РАС. 

Специфіка нашої технології полягає в тому, що вона враховує:  

- особливості сформованості базових навичок читання та письма й  

виявлені на цій основі механізми помилок, яких припускалися діти із РАС під 

час виконання завдань констатувального етапу дослідження; 

- специфіку сенсомоторного, розумового та мовленнєвого розвитку дітей 

означеної категорії; 

- особливу систему застосування основних засобів даної технології, яка 

передбачає оволодіння навичками читання та письма у певній послідовності. 

У змісті технології корекційно-педагогічної роботи було передбачено такі 

напрями: 

- розвиток змістоутворення, яке ми розуміємо як досягнення 

осмисленого ставлення дитини до процесу навчання; 

- формування навичок правильного побуквеного та поскладового 

читання, розуміння прочитаного; 

- формування вміння писати з найменшим відривом руки; 

- формування навичок орієнтування на аркуші паперу, уміння писати 

уздовж рядка, не виходячи за нього та ін. 

Основними педагогічними умовами ефективності технології є такі: 

1. Створення сприятливого комунікативного простору шляхом організації 

сумісної діяльності дитини з педагогом. 

2. Поетапність та системність процесу формування і розвитку опорних 

навичок читання та письма шляхом спеціальної організації розумової 

діяльності, спрямованої на усвідомлене оволодіння основами грамоти. 

3. Реалізація основних завдань навчання грамоти у взаємозв’язку з 

цілеспрямованим розвитком у дітей виявлених прогалин у підготовці до 

опанування грамоти. 



4. Використання спеціального, наповненого для дитини особистісним 

змістом навчального матеріалу засобом створення «Особистого Букваря», 

зв'язок навчання з особистим життєвим досвідом дитини та ін. 

Особливо важливим є той факт, що розвиток змістоутворення вимагає 

використання спеціального, наповненого для дитини особистісним змістом 

навчального матеріалу, організації таких умов навчання, які дозволяють 

домогтися усвідомлення дитиною кожного навчального завдання. Починаючи з 

освоєння алфавіту, впізнавання букв в словах і поступово переходячи до 

читання слів і фраз, вчитель повинен намагатися обов’язково спиратися на 

матеріал власного життя дитини. Такий підхід до навчання паралельно сприяє 

розвитку системи емоційних смислів дитини, допомагаючи їй усвідомлювати 

події власного життя, відносини, почуття близьких людей. 

Створення «Особистого Букваря» передбачає особливу послідовність у 

вивченні літер, спрямовану на їх свідоме засвоєння: 

1. Вивчення нової літери. Букву пише спочатку дорослий, потім сама 

дитина (чи дорослий її рукою). 

2. Малювання предметів, в назвах яких є необхідна буква. Дитина 

самостійно або за допомогою дорослого малює предмети або домальовує якусь 

деталь в зробленому дорослим малюнку. 

3. Підписування намальованих предметів. Дитина сама або за допомогою 

дорослого пише в слові знайому букву. При необхідності написання букви 

заздалегідь відпрацьовується за допомогою вправ. 

Висновки. Теоретичний аналіз наукових джерел та результати 

емпіричного дослідження дали підстави для таких висновків. «Особистий 

Буквар» має на меті ознайомити дитину з буквами, допомогти їй запам'ятати їх 

графічне зображення, дати уявлення про те, що букви – це складові частини 

слів, що слова можуть позначати різні предмети або бути іменами близьких 

людей та ін. Отже, використання запропонованої нами технології корекційно-

педагогічної роботи сприятиме ефективному формуванню у дитини з 

аутистичними порушеннями першооснов читання і письма.  
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Abstract. Introduction. The article explores the problem of forming of basic reading and 

writing skills in children with special educational needs. 
Analysis of publications. The most fundamental researches of the problem of forming reading 

and writing skills in children with autistic disorders were implemented by N. Bazyma, 
J. Bessmertna, S. Konoplyasta, V. Lebedinsky, K. Lebedinskaya, I. Mamaichuk, S. Morozova, 
T. Morozova, O. Nikolskaya, K. Ostrovskaya, T. Sak, T. Skrypnyk, V. Tarasun, M. Sheremet, 
L. Shipitsina, D. Shulzhenko, O. Yanushko and others.  

Purpose. Substantiation of the necessity of introducing the proposed method of correctional 
work on the mastering in basics of literacy by children with autistic disorders using the “The 
Personal Primer”. 

Results. Experimental research of features of forming of reading and writing skills in children 
with autistic disorders of primary school age was conducted. The fact, that all of primary 
schoolchildren with autistic disorders has features of forming reading and writing skills of varying 
degrees of manifestation was proved. Method of correctional work on forming reading and writing 
skills in children with autistic disorders primary school age was submitted. Efficacy and advisability of 
methods of forming of basics of literacy in children of this category in conditions of specially organized 
and consistent correctional work on proposed method were experimentally proved.  

Conclusions. In this way, a purpose of "The Personal Primer" is to familiarize with letters, to 
help to remember a graphic image of letters, to give a conception that letters are components of 
words, that words can mean a different objects or to be the names of relative people.  



Key words: autism, autistic disorders, autism spectrum disorders, reading and writing, 
literacy, reading, writing, children of primary school age. 
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