
Профорієнтаційна робота в 
інклюзивній майстерні з підлітками 

з РАС

Івашура Н.С.

викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ “ХГПА” ХОР, 
засновник БФ "Квіти Життя“, керівник ГО “Особлива майстерня – Art for Autism"



Деякі напрямки Майстерні:

-надання психологічної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти 

з розладами аутистичного спектру;

-організація культурно-освітніх заходів;

-включення підлітків з аутизмом в культурне життя міста;

-проведення різних мистецьких, культурних подій і акцій 

-виявлення, розвиток творчих здібностей та вдосконалення 

професійної майстерності підлітків з аутизмом;

-сприяння розвитку інклюзивного середовища, в тому числі 

інтеграція художників з аутизмом в сферу культури;

-створення адаптованого середовища для розвитку здібностей, 

підвищення професійних навичок, допомоги в становленні 

художників з аутизмом.



Робота з батьками включає в себе:
1. Правовий супровід:

• отримання інформації з правових питань;
• допомога в реалізації права (складання листів, заяв, 

документів в різні державні інстанції і ін.);
2. Психологічний супровід:

• психологічна допомога батькам, щодо подолання тривог 
• поліпшення внутрісімейного клімату;
• налагодження дитячо-батьківських відносин;
• підтримуюча допомога родині по ситуативним запитам 

батьків.
• підтримка сиблінгів 

3.Псіхолого-педагогічний супровід:
• консультування батьків з питань психофізичного розвитку, 

навчання і виховання підлітка з інвалідністю;
• допомога в адаптації підлітків до навчання в освітніх 

установах;
• профорієнтаційна робота



Які питання турбують батьків

• відсутність системи підтримки і допомоги підростаючим особам з 

інвалідністю

• не розвинена інклюзивна освіта в коледжах/ВНЗ 
• відсутність необхідної кількості центрів денного перебування після 18 

років 
• не розвинена система працевлаштування осіб з інвалідність 
• підтримане проживання- існує, але замало  
• геріатричні та психоневрологічні інтернати 



◻ Вміння робити вибір
◻ Виділення цілей та їх досягнення
◻ Вміння захищати свої інтереси
◻ Вміння вирішувати конфлікти
◻ Розуміння невербальної комунікації, соціальних 

норм та соціальних сигналів
◻ Вираження співпереживання
◻ Вирішення конфліктів
◻ Управління стресом і тривогою у соціальних 

ситуаціях
◻ Розуміння своїх емоцій та тригерів, через які стає 

неприємно
◻ Справитися із занадто великою сенсорною 

стимуляцією
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Стратегії та методи

◻ Використання заохочень
◻ Метод «соціальних історій»

◻ Навчання ключовим навичкам і 
«натуральне навчання»

◻ Праймінг
◻ Використання підказки



В Майстерні проходили 

регулярні безкоштовні 
заняття для двох вікових 

груп підлітків. 

Організовуються майстер-

класи з запрошеними 

майстрами і художниками.
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Завдання профорієнтаційної програми

1. Сприяти засвоєнню навичок самообслуговування;

 2. Формувати вміння самостійного виконання  необхідних технологічних 

операцій з використанням спеціального обладнання, матеріалів та 

інструментів;

 3. Формувати доступні трудові вміння за профілем;

 4. Формувати навички дотримання правил техніки безпеки.




