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У статті представлено особливості змісту, процедури проведення та 

оцінювання міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку з розладами 

аутистичного спектра. Автор описує адаптовану методику соціометрії Дж. 

Морено, а саме, її варіант «Шкала прийнятності» Н. Бахарєвої. 

Проаналізовано показники рівня емоційної експансивності дітей  з 

розладами аутистичного спектра та без порушення. У статті представлено 

аналіз результатів опитування педагогів дошкільних навчальних закладів, 

які відвідують діти з розладами аутистичного спектра. Для цього  

адаптовано опитувальники «Поведінковий портрет», «Виконання правил 

поведінки» (В. Панок, Н. Сосновенко, А. Тінякова). Наведено зміст 

опитувальників для педагогів щодо особливостей соціальної поведінки  

дітей дошкільного віку за результатами спостережень під час різних видів 

діяльності. Ці методики містять параметри оцінки виконання дитиною 

соціальної ролі вихованця (самостійність, знання правил поведінки, 

елементарні навички саморегуляції). 

Ключові слова: розлади аутистичного спектра (РАС), соціометрія, 

соціально-психологічна адаптація, діагностика соціально-психологічної 

адаптації, дошкільники з РАС, соціальна роль. 
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В статье содержится описание адаптированных психодиагностических 

методов изучения межличностных отношений детей дошкольного возраста  

с аутизмом раcстройcтвом аутистического спектра. Представлено этапы 

проведения, содержание и особенности оценки социометрии на основе 

методики Дж. Морено. В исследовании используется адаптированный 

вариант «Шкалы приемлемости» Н. Бахаревой. Автор представляет и 

анализирует показатели эмоциональной экспансивности детей с аутизмом и 

без такого нарушения. Статья содержит результаты опросов педагогов 

дошкольных учреждений, которые посещают дети с расстройством 

аутистического спектра. Описаны адаптированные варианты опросников 

для педагогов об особенностях социального поведения дошкольников во 

время разных видов деятельности. Опросники являются адаптированными 

вариантами В. Панка, Н. Сосновенко, А. Тиняковой «Поведенческий 

портрет», «Выполнение правил поведения». Методики содержат параметры 

оценки уровня овладения ребенком социальной ролью воспитанника 

детского сада (самостоятельность, знание правил поведения, элементарные 

навыки саморегуляции). 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), 

социометрия, социально-психологическая адаптация, диагностика 

социально-психологической адаптации, дошкольники с РАС, социальная 

роль. 
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DIAGNOSTIC FEATURES OF INTERPERSONAL DEALINGS OF 

PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

The article provides adapted diagnostic techniques of interpersonal dealing 

of preschool children with autism spectrum disorder. The author describes 

especially evaluation, stages of the procedure sociometry Moreno. The article    is 



 

 

presented an adapted version of "The scale of acceptability" N. Bakhareva. The 

author analyzes the index of emotional expansiveness of children with autism and 

without such violation. It describes the content of the questionnaires for teachers 

about the features of social behavior of preschool children during various 

activities. The article presents an adapted version the questionnaires of V.  Panok 

N. Sosnovenko, A. Tinyakova – "Behavioral portrait", "Implementation of the 

rules of conduct". The questionnaires contain parameters assessing the level of 

child's success of the social role of the kindergarten (independence, knowledge of 

the rules of behavior, basic skills of self-control). The author analyzes the results 

of a survey presented by teachers of preschool institutions are attended by 

children with autism spectrum disorder. 

Key words: autism spectrum disorder, sociometry, social and psychological 

adjustment; preschool children with autism; diagnostic of social and 

psychological adjustment; the social role. 

 
Психодіагностика міжособистісних стосунків дошкільників з 

розладами аутистичного спектра є важливою складовою вивчення 

соціально-психологічної адаптації цих дітей з метою забезпечення 

оптимальних умов їх розвитку та навчання. У нашій роботі ми 

використовуємо поряд з виразом «діти з аутизмом» – «діти з розладами 

аутистичного спектра та абревіатуру «діти з РАС». Такий термін можна 

зустріти в останньому протоколі медичної допомоги та реабілітації дітей  

цієї категорії Міністерства охорони здоровʼя України (2015). У нашій роботі 

поруч з терміном «розлади аутистичного спектра» ми використовуємо 

термін «діти з аутизмом» для уникнення повтору. 

Аналіз наукової літератури розкрив, що найбільші труднощі адаптації 

мають діти з органічним ураженням нервової системи та порушенням 

розвитку    аналізаторів    (В.    Зінченко,    А.    Кузнєцов,    Т.      Лазаренко, 



 

 

Б. Мещеряков,  Л.  Фомічова,  М.   Шеремет,   В.   Юрчук).   Дослідження   

А. Кузнєцова розкриває питання психологічної адаптації розумово  

відсталих першокласників до навчання. Т. Лазаренко висвітлює проблеми 

адаптації до навчання дітей 6-8 років із затримкою психічного розвитку. 

Водночас, недостатньо вивченою є проблема адаптації до умов дошкільного 

закладу дітей з РАС. 

Зокрема, у науковій літературі проблема психологічної адаптації 

дітей з особливостями психофізичного  розвитку  представлена  роботами  

Л. Булахової, А.  Відренко,  Т.  Вісковатової,  Т.  Власової,  Т.  Ілляшенко,  

К. Лебединської,    В.    Лубовського,    І.    Маяковської,     М.     Певзнер,  

М. Рождественської, Т. Сак, Н. Стадненко, J. Komender, H. Spionek, H. 

Schutte та ін. Однак, недостатньо висвітленими є особливості адаптації та 

міжособистісних стосунків дошкільників з аутизмом. 

Останній перегляд DSM–V (діагностичне та статистичне керівництво 

із психічних розладів, США, 2014) визначає центральним порушенням при 

аутистичному розладі стійкий дефіцит соціальної комунікації та соціальної 

взаємодії. Тому діагностика міжособистісних стосунків дошкільників з 

таким порушенням з їх однолітками без аутизму, на нашу думку, є 

актуальним науково-практичним завданням. 

Мета статті розкрити особливості вивчення міжособистісних 

стосунків дошкільників з РАС у контексті дослідження процесу соціально- 

психологічної адаптації таких дітей до умов дошкільного навчального 

закладу. 

Методики дослідження. 

Психодіагностика соціально-психологічної адаптації дошкільників з 

аутизмом є поетапним процесом, який охоплює початок та кінець 

навчального  року.  Особливості  міжособистісних  стосунків  дітей  в  групі 



 

 

однолітків є однією зі складових соціально-психологічної адаптації 

дошкільників з РАС. 

Традиційно для вивчення міжособистісних стосунків у групі 

використовують соціометрію Дж. Морено. Ця методика дозволяє визначити 

зміст стосунків та ставлення кожного члена групи один до одного, 

особливості цих відносин та намітити шляхи їх покращення. Для дітей та 

підлітків існує адаптований варіант  соціометрії  –  «Шкала  прийнятності» 

Н. Бахарєвої, Є. Кузьміна та ін. Нами було здійснено адаптацію змісту 

методики та процедури її проведення відповідно до можливостей дітей 

дошкільного віку з аутизмом. 

Параметрами міжособистісних стосунків визначено здатність дитини 

виконувати соціальну роль вихованця та рівень її емоційної експансивності. 

Визначення емоційної експансивності відбувалось за адаптованою шкалою 

прийнятності Н. Бахарєвої (на основі методу Я. Морено). Вивчення 

особливостей виконання соціальної ролі вихованця дошкільного закладу 

відбувалось методом опитування педагогів. 

Метод соціометрії. Адаптований варіант соціометрії «Шкала 

прийнятності» дає змогу визначити соціальний статус члена групи та його 

рівень емоційної експансивності. Для дослідження соціально-психологічної 

адаптації дітей дошкільного віку показник емоційної експансивності є 

ключовою характеристикою. Для соціального розвитку дітей цього віку 

характерним є орієнтація на дорослого як зразка рольової поведінки. 

Однолітки ще не відіграють суттєвої ролі в субʼєктивному житті дитини (Д. 

Ельконін, М. Бахтін). Тому показник емоційної експансивності як 

характеристика прагнення та готовності встановлювати дитиною соціальні 

зв’язки був врахований у нашому дослідженні. Емоційна експансивність 

характеризується кількістю виборів особистістю інших членів групи. Таким 

чином оцінюється не тільки прагнення та готовність дитини  встановлювати 



 

 

стосунки з однолітками, а й потреба у спілкуванні дитини в цілому. Діти з 

високим позитивним індексом експансивності легко йдуть на контакт, 

активно взаємодіють з однолітками, отримують задоволення від 

спілкування. Відповідно діти з негативним індексом експансивності мають 

певні труднощі у розвитку соціальної сфери, замкнені, надають перевагу 

індивідуальній грі. Цей показник, на нашу думку, є дуже важливим 

індикатором соціального розвитку дітей з аутизмом, які мають виразні 

порушення у сфері соціальної взаємодії. 

Процедура проведення соціометрії в цілому співпадала зі 

стандартним варіантом непараметричної соціометрії (Н. Бахарєва, Є. 

Кузьмін, А. Свеницький), але мала свої змістові та технічні відмінності. Для 

модифікації ми обрали варіант, адаптований А. Тіняковою та В. Панком 

(2013). Наведемо особливості процедури проведення непараметричної 

соціометрії для дітей дошкільного віку з РАС нижче. 

Спочатку було виконано портретні фото дітей груп невеликого 

розміру (3х4 см) з чітко вираженим обличчям дитини. Процедура 

проведення проходила в ігровій формі та включала в себе такі етапи: 

1) створення атмосфери довіри у спілкуванні з дитиною (привітання, 

спілкування на особистісні теми; якщо контакт з дитиною не формувався, 

діагностика відкладалась до наступного разу); 

2) на столі по горизонтальній лінії розкладають пронумеровані фото 

дітей групи, дитині пропонують назвати імена дітей; якщо дитина 

погоджується і відповідає, дорослий переходить до наступного етапу (3); 

якщо дитина не виконує прохання, експериментатор сам називає усіх дітей 

по імені; результати фіксуються в протоколі; 

3) експериментатор показує дитині яскраву скляну кульку (зірочку), 

звертає увагу на предмет та дарує його дитини, пояснюючи це тим, що  вона 



 

 

(дитина) хороша і сподобалась експериментатору; таким чином дитина 

вводиться у ситуацію вибору іншого за прихильністю, симпатією; 

4) експериментатор показує дитині багато кульок (кількість кульок 

відповідає кількості дітей в групі) та пропонує «подарувати» (покласти біля 

фото) кульку тим дітям, хто їй подобається; якщо дитина вагається, 

експериментатор «дарує» одну кульку самій дитині – кладе її біля фото цієї 

дитини (дає зразок дії); результати фіксуються у протоколі; 

5) експериментатор хвалить дитину, говорить, що всі діти хороші, всі 

отримали подарунки; збирає кульки та дає дитині половину кількості кульок 

і пропонує знову подарувати тим, хто подобається дитині, з ким вона 

грається; вибори дитини фіксуються у протоколі; 

6) якщо дитина не виконує завдання 4 та 5 експериментатор просить 

показати фото будь-якої   дитини з групи, назвавши її імʼя («А де   Іринка?», 

«А де Даня?»тощо); якщо дитина не виконує це завдання, експериментатор 

називає імʼя дитини, показує її власне фото та спостерігає за її емоційною 

реакцію; результати фіксуються у протоколі; 

7) спілкування завершується похвалою дитини та словами прощання. 

Відповідно у протоколі фіксується кількість виборів, які зробила дитина на 

користь своїх однолітків (завдання 4, 5) та здатність впізнати їх (завдання 

2). Максимальна кількість балів може бути +3, мінімальна 0. Це 

враховувалось при обчисленні рівня емоційної експансивності дитини, як 

показника її активності в контактах, її прагнення встановлювати 

комунікативні звʼязки з однолітками. Відповідно до обчислення емоційну 

експансивність визначають 1, 2, 3 та 4 типу. Емоційна експансивність 1 та 2 

типу характеризує ставлення дитини до групи в цілому як позитивне. Діти з 

1 типом прагнуть бути членами групи, а для дітей з другим типом емоційної 

експансивності можуть виражати своє прагнення менш активно. Емоційна 

експансивність 3 та 4 типу характеризується відсутністю прагнення  дитини 



 

 

бути членом групи, взаємодіяти з іншими (3 тип) та неприйняттям дитиною 

правил групи, емоційним відчуженням (4 тип). 

Метод опитування на основі спостереження. Для оцінки 

особливостей виконання дітьми соціальної ролі нами були адаптовані 

опитувальники «Виконання правил поведінки» та «Поведінковий портрет» 

(модифікація Н. Сосновенко, А. Тінякової, 2013). 

Опитувальник «Поведінковий портрет» містить 10 тверджень, які 

описують прояви соціальної поведінки вихованця в новому соціальному 

оточенні. Зокрема, йдеться про бажання дитини взаємодії з дорослими, 

однолітками під час вільної діяльності та під час занять; здатність 

виконувати прохання дорослого та ін. Зміст деяких тверджень наводимо 

нижче: дитина легко вступає в контакт з іншими дітьми / з дорослими 

(дивиться, наближається, торкається, говорить); користується / не 

користується мовленням; швидко виконує прохання дорослого; прагне  

уваги дорослого; неохоче взаємодіє з дорослим під час занять (відводить 

погляд, мовчазна, зайнята своєю грою); проявляє цікавість до занять (охоче 

йде в кабінет, не хоче залишати місце заняття, прагне нових активностей). 

За оцінкою особливостей поведінки дитини під час різних видів діяльності 

було встановлено такі рівні сформованості соціальної поведінки: високий, 

середній, достатній, низький. 

Для оцінки виконання соціальної ролі дітьми з аутизмом 

використовувався опитувальник для педагогів «Виконання правил 

поведінки». Зміст його тверджень розкриває особливості виконання таких 

рольових функцій: уміння дитини самостійно споживати їжу, мити руки, 

роздягатись / одягатись, відвідувати туалетну кімнату; знання дитини про 

своє місце в ігровій кімнаті, навчальному кабінеті, спальній кімнаті; 

володіння дитиною елементарними функціями саморегуляції поведінки 

(здатність припинити шуміти, бігати та відволікатись під час гри та    занять 



 

 

після зауважень дорослого). Загальна оцінка за результатами опитувальника 

розподілилась відповідно на високий, середній, достатній та низький рівень 

виконання правил поведінки дитиною з аутизмом. 

Математичні методи. Математично-статистичний аналіз результатів 

дослідження здійснювався за методом рангової кореляції Ч. Спірмена. 

Результати дослідження 

У дослідженні взяли участь вихованці комунального закладу 

«Черкаський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної  ради» 

(10    дітей),    комунального    закладу    «Навчально-реабілітаційний   центр 

«Колосок» міста Дніпропетровськ (13 дітей) та спеціального дошкільного 

навчального закладу № 569 міста Києва (16 дітей). Всього на цьому етапі 

було охоплено 39 дітей дошкільного віку з аутизмом та 87 дітей без такого 

порушення. 

Результати соціометричного вивчення, зокрема показник емоційної у 

дітей дошкільного віку з РАС та без на кінець навчального року наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Результати соціометрії дітей дошкільного віку з РАС та без 

порушення 
 

 Тип емоційної експансивності 

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

Діти з РАС (%) 19% 5% 58% 18% 

Діти без порушення (%) 29% 43% 16% 12% 

 

Дані таблиці свідчать, що на кінець навчального року серед дітей з 

розладами аутистичного спектра 24% позитивно ставляться до однолітків в 

групі та прагнуть бути її членами. У половини таких дітей (58%) відсутнє 

видиме прагнення вступати у взаємодію з членами групи. Для 18% дітей з 



 

 

аутизмом не важливо бути членом цієї групи. Низький рівень емоційної 

експансивності у дітей з аутизмом сполучається зі здатністю відчувати та 

проявляти симпатію до 1-2 однолітків з групи. У більшості дітей з аутизмом 

(82%), за нашими спостереженнями, на кінець навчального року 

спостерігається приязнь до одного-двох дітей з групи. Ця симпатія є 

взаємною. 

Серед дітей без такого порушення на кінець навчального року 72% 

прагнуть спілкування з однолітками та прагнуть бути членами групи. Тих, 

хто не бажає вступати у взаємодію з іншими дітьми, – 28%. 

Аналіз даних дає змогу зробити наступні висновки. 

У дітей дошкільного віку з РАС на кінець навчального року в умовах 

спеціально організованого навчально-виховного процесу формується 

прагнення взаємодіяти з однолітками та бути членом групи, але  не  

настільки ефективно, як у однолітків без такого порушення. 

Відсутність прагнення взаємодіяти з однолітками та дотримуватись 

правил групи спостерігається, як у дітей з аутизмом, так і у решти дітей. 

Наступними показниками соціально-психологічної адаптації 

дошкільників з аутизмом є здатність виконувати соціальну роль,  вміння 

бути вихованцем дошкільного закладу. Для вивчення цієї здатності було 

адаптовано   опитувальники   для   педагогів   «Поведінковий   портрет»    та 

«Виконання правил поведінки». 

Результати опитування педагогів груп, задіяних в дослідженні, 

представлені в таблиці 2, 3. 

Таблиця 2. 

Результати опитування педагогів за опитувальником 

«Поведінковий портрет» 
 

Рівень соціальної поведінки 



 

 
 

 високий середній достатній низький 

Діти з РАС (%) 6% 29% 41% 24% 

Діти без порушення (%) 45% 23% 29% 3% 

 

Таблиця 3. 

Результати опитування педагогів за опитувальником 

«Виконання правил поведінки» 
 

 Рівень оволодіння соціальною роллю 

високий середній достатній низький 

Діти з РАС (%) 12% 35% 41% 12% 

Діти без порушення (%) 39% 42% 16% 3% 

 

Дані таблиці свідчать, що на кінець навчального року у 24% дітей з 

РАС рівень соціальної поведінки сформований на низькому рівні. У дітей 

без порушення цей показник значно нижче – 3%. Однак отримані дані 

свідчать, що оволодіння рольовою поведінкою на середньому та 

достатньому рівні відбувається у більшої кількості дітей з аутизмом ніж у 

дітей без такого порушення. Це свідчить про існування потенційної у таких 

дітей можливості оволодівати соціальними навичками на нормами  

поведінки в цілому. 

Зокрема критерії «знає своє місце в ігровій кімнаті, навчальному 

кабінеті та в спальній кімнаті», «самостійність під час їжі, роздягання / 

одягання, відвідання туалетної кімнати» оцінюються як такі, що 

спостерігаються більшість часу. Отже, діти з аутизмом в умовах спеціально- 

організованого навчально-виховного процесу оволодівають більшістю з 

навичок самостійності та окремими функціями рольової поведінки. 



 

 

Діти з аутизмом дошкільного віку у переважній більшості 

характеризуються як охайні, такі, що впродовж дня ретельно дотримуються 

чистоти та охайності в поведінці (87%). 

Поруч із встановленими труднощами під час занять (неуважність, 

труднощі в концентрації уваги під час роботи з зображеннями образів та 

сюжетів) виявлено достатній рівень зацікавленості до занять в цілому (76%) 

та достатній рівень зосередженості під час улюблених дидактичних ігор. 

Математичні методи обробки статистичних даних дослідження дали 

змогу встановити позитивну кореляцію у дітей з РАС між такими 

показниками виконання соціальної ролі як «виконання основних режимних 

вимог під  час переодягання, прийому їжі,  відвідання  туалетної    кімнати», 

«знає та займає своє місце під час занять», «припиняє шуміти під час занять 

після зауважень» та рівнем емоційної експансивності при p≤0,05. 

Висновки. 

Для психодіагностики соціально-психологічної адаптації 

дошкільників з аутизмом немає специфічних методів, тому 

використовуються традиційні методи діагностики (соціометрія, 

опитувальники на основі спостережень). Актуальною є потреба в адаптації 

традиційних соціометричних методів відповідно до особливостей 

дошкільників з аутизмом. 

Для отримання більш повної та точної інформації щодо  

особливостей міжособистісних стосунків дошкільників з РАС доцільно 

використовувати не тільки соціометричний метод, а й опитування педагогів 

за результатами спостереження за дітьми під час різних видів діяльності. 

Узагальнюючи отримані дані під час діагностики міжособистісних 

стосунків, особливостей соціальної поведінки та виконання правил 

поведінки дітьми з аутизмом на кінець навчального року можна зробити 

наступні висновки. 



 

 

Домінування 3 та 4 типу емоційної експансивності у дітей з РАС 

свідчить про низьку позитивну мотивацію до соціальної взаємодії з 

дорослими та однолітками в групі та про низькі можливості виражати ці 

потреби. Це підтверджує наявність порушення у таких дітей в сфері 

соціальних взаємин. 

Проте, низький рівень емоційної експансивності у дошкільників з 

аутизмом сполучається з наявністю 1-2 позитивних виборів однолітків з 

групи. Діти з аутизмом проявляють симпатію та приязнь щонайменше до 1 

дитини з групи. Цю симпатію визначено як взаємну. Такий  позитивний 

вибір здійснює більшість обстежених дітей з таким порушенням (82%). 

Здатність оволодівати та реалізовувати соціальну роль в умовах 

спеціально організованого навчально-виховного середовища у дітей з РАС 

встановлено на достатньому рівні. 

Поруч із зафіксованими труднощами під час занять (неуважність, 

труднощі в концентрації уваги під час роботи з образними та сюжетними 

зображеннями) виявлено достатній рівень зацікавленості до занять в цілому 

та достатній рівень зосередженості під час улюблених дидактичних ігор. 

Отримані результати дають змогу продовжити наукове дослідження  

з проблеми соціально-психологічної адаптації дітей дошкільного віку з РАС 

для пошуку оптимальних навчальних та виховних прийомів формування 

адекватної соціальної поведінки та соціалізації в цілому в цієї категорії 

дітей. 
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