
МАТЕРІАЛИ, ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: теоретичне та експериментальне обґрунтування доцільності застосування сенсорних та арттерапевтичнх
вправ із використанням роботизованих пристроїв у корекційній роботі з дітьми з розладами аутичного спектра для симулювання у
них позитивних емоцій.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Вивчити стан теоретичної і практичної розробленості досліджуваної проблеми.
2. Розробити та впровадити роботизовані пристрої, створені за допомогою навчальних наборів Lego Mindstorms Education, у

програму індивідуальних занять з розвитку наочно-образного мислення у дітей з розладами аутичного спектра (РАС) під час
сенсорних ігор, занять з сенсорної та арттерапії.

3. Експериментально обґрунтувати ефективність використання експериментальних роботизованих пристроїв, побудованих на
принципі використання сенсорної та арттерапії, для стимулювання позитивних емоцій у досліджуваних дітей.

4. Розробити практичні рекомендації щодо використання роботизованих пристроїв у корекційній та індивідуальній роботі з дітьми з
розладами аутичного спектра.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: емоційна сфера у дітей з розладами аутичного спектра.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: стимулювання позитивних емоцій у дітей з розладами аутичного спектра сенсорними та
арттерапевтичними вправами із застосуванням роботизованих пристроїв.

1. Теоретичний аналіз наукових джерел підтвердив, що порушення розвитку емоційної
сфери у дітей з РАС призводять до агресії по відношенню до зовнішнього світу;
викликають негативні зміни у розвитку вищих психічних функцій дитини. Виявлено,
що ефективним засобом стимулювання позитивних емоцій у дітей з РАС уважаються
методи сенсорної та арттерапії з використанням роботизованих пристроїв.

2. На основі аналізу наукових підходів щодо організації та проведення корекційних
занять з дітьми з РАС розроблено роботизовані пристрої, побудовані на принципі
використання сенсорної та арттерапії; впроваджено в програму індивідуальних занять
з розвитку наочно-образного мислення у дітей з РАС.

3. У результаті проведеної експериментальної роботи відбулися позитивні зміни у
стабілізації позитивних емоційних проявів на взаємодію з оточуючими (рис. 5, 6); у
показниках колірної шкали (рис. 5, 6); у відсотковому розподілі досліджуваних дітей
за рівнями прояву почуттів. Позитивна динаміка в емоційних проявах у досліджуваних
дітей підтверджується й результатами опитування та спостереженнями батьків і
педагогічних працівників.

4. Отримані результати під час дослідження дозволили розробити практичні
рекомендації щодо використання роботизованих пристроїв у корекційній роботі з
дітьми з РАС (рис. 7).

ВИСНОВКИ

Рис. 3. Роботизована система «Чарівні краплі» 
(фото автора, зроблено 15.09.2020 р.).

Рис. 4. Роботизований музичний пристрій «Створи 
мелодію» (фото автора, зроблено 15.09.2020 р.)

Рис. 1. Робот-
художник (фото 
автора, зроблено 
10.11.2020 р.)

Рис. 2. Роботизована 
система «Дотик» 
(фото автора, зроблено 
10.11.2020 р.)
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Рис. 6. Зміна показників 
сумарного відхилення від 
аутогенної норми у 
досліджуваних дітей протягом 
експерименту.

Рис. 5. Зміна показників 
вегетативного коефіцієнта 
протягом експерименту.

Рис. 7. Презентація 
результатів дослідження на 
відеоконференції 
«Батьківський  лекторій» 
(фото автора, зроблено 
17.12.2020 р.)

У педагогічному експерименті брали участь 5 учнів з  РАС 8–10 років, що 
навчаються в інклюзивних класах  Новопразького НВК та Пантазіївської філії
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