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Дубовик М.О. Стратегії статевого виховання підлітків та 

юнаків з розладами аутистичного спектра. Дана стаття присвячена 

дослідженню особливостей соціо-сексуального функціонування 

підлітків та юнаків з РАС. Зокрема, у статті висвітлено особливості 

сексуальної поведінки підлітків і юнаків з РАС, проаналізовано сутнісні 

характеристики даного розладу та специфіку підліткового віку – в якості 

чинників, що провокують прояви неприйнятної сексуальної поведінки. 

Наголошується на вагомій ролі адекватного статевого виховання, 

що спрямоване на мінімізацію проявів проблемної сексуальної 

поведінки підлітків і юнаків з РАС. Реалізація принципу повторення 

інформації, візуальний супровід, розрізнення «публічного» та 

«інтимного» соціальних контекстів, надання адекватної інформації про 

фізіологію статевої системи, типи стосунків між людьми, прийнятну та 

неприйнятну сексуальну поведінку, а також обговорення питань 

інтимної безпеки – розглядаються як компоненти ефективної стратегії 

статевого виховання підлітків і юнаків з РАС. Підкреслюється 

необхідність комплексного підходу:  важливо приділяти увагу питанням 

статевого виховання як під час психолого-педагогічної профілактичної 

та корекційної роботи з підлітками і юнаками з РАС, так і в межах 

сімейного виховання. 

Ключові слова: розлади аутистичного спектра, статеве виховання, 

сексуальна поведінка, соціо-сексуальне функціонування. 

Дубовик М.А. Стратегии полового воспитания подростков и 

юношей с расстройствами аутистического спектра. Данная статья 

посвящена исследованию особенностей социо-сексуального 

функционирования подростков и юношей с РАС. В частности, в статье 

освещены особенности сексуального поведения подростков и юношей с 

РАС, проанализированы сущностные характеристики данного 

расстройства и специфика подросткового возраста – в качестве 

факторов, провоцирующих проявление неприемлемого сексуального 

поведения. 
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Отмечается существенная роль адекватного полового воспитания, 

которое направлено на минимизацию проявлений проблемного 

сексуального поведения подростков и юношей с РАС. Реализация 

принципа повторения информации, визуальное сопровождение, 

различение «публичного» и «интимного» социальных контекстов, 

предоставление адекватной информации о физиологии половой 

системы, типах отношений между людьми, приемлемом и 

неприемлемом сексуальном поведение, а также обсуждение вопросов 

интимной безопасности – рассматриваются как компоненты 

эффективной стратегии полового воспитания подростков и юношей с 

РАС. Подчеркивается необходимость комплексного подхода: важно 

уделять внимание вопросам полового воспитания как во время 

психолого-педагогической профилактической и коррекционной работы с 

подростками и юношами с РАС, так и в пределах семейного воспитания. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, половое 

воспитание, сексуальное поведение, социо-сексуальное 

функционирование. 

Dubovyk M.O. Sexual education strategies for adolescents and 

youth with autistic spectrum disorders. This article is devoted to the 

problem of socio-sexual functioning of adolescents and youth with ASD. The 

diagnosis of autism spectrum disorders, the prevalence of which is growing in 

Ukraine, is actual not only in childhood. Core symptoms of the disorder are 

displayed in puberty, affecting all the spheres of life of adolescents and youth 

with ASD, complicating the process of psychosexual development, 

socialization and interpersonal interaction. 

The article highlights sexual behavior key attributes of adolescents and 

youth with ASD. The essential characteristics of ASD and the specifics of 

adolescence are analyzed as factors that provoke manifestation of 

inappropriate sexual behavior. 

It is emphasized on the significant role of adequate sexual education, 

which is aimed to provide the proper sexual functioning of individuals with 

ASD, in particular, and improving the quality of their lives in general.   The 

implementation of information repeating principle, visual support, the 

distinction between “public” and “private” social contexts, the provision of 

adequate information on the sexual system physiology, the types of 

relationships between people, acceptable and unacceptable sexual behavior, as 

well as the discussion of intimate security issues – are considered as 

components of effective sexual education strategy for adolescents and youth 

with ASD. 

Special attention is given to sexual education strategy in the domain of 

differentiation between “public” and “private” social context, acceptable and 

unacceptable behavior, and also in prevention of victimization among 

adolescents and youth with ASD. 
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The necessity of integrative approach is emphasized: it is important to 

pay attention to issues of sexual education both during psychological and 

pedagogical preventive and corrective activities with adolescents and youth 

with ASD, and within the system of family education. 

Keywords: autism spectrum disorders, sexual education, sexual 

behavior, socio-sexual functioning. 

Постановка проблеми та аналіз досліджень 

Сучасна статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я  

свідчить, що розповсюдженість розладів аутистичного спектра сягає 1 на 

160 осіб дитячого населення.  Статистичні дані МOЗ України вказують 

на стрімке зростання розповсюдженості розладів аутистичного спектра з 

13,8 на 100 тис. дитячого населення у 2008 р. до 35,0 на 100 тис. 

дитячого населення у 2012 [10, с. 10]. Розлади аутистичного спектра 

(РАС) належать до діагностичної категорії розладів розвитку і 

виявляються в ранньому віці. Однак даний діагноз залишається 

актуальним і надалі, у підлітковому, юнацькому, дорослому віці – 

впродовж всього життя особи з РАС [22, c. 234-247]. Підлітковий вік 

являє собою один з найскладніших критичних періодів розвитку 

особистості. Порушення психофізичного розвитку накладають свій 

відбиток на процеси статевого дозрівання та становлення сексуальності, 

що спричинює виникнення низки поведінкових та психологічних 

проблем, ускладнення процесів соціалізації та міжособистісної взаємодії 

[18, c. 15-64]. 

Проблема функціонування сексуальної сфери осіб з РАС постає у 

відносно невеликій кількості досліджень. Розглядається специфіка 

сексуальної поведінки осіб з РАС [23; 17; 20], джерела засвоєння та 

якість сексуальних знань і уявлень [13, с. 2185-2196; 21, c. 614-621], 

можливості побудови соціальних контактів та романтичних стосунків 

[14, c. 2617-2627]. 

Чимало праць зосереджено навколо питань корекції проблемної 

поведінки осіб з розладами аутистичного спектра [9, c. 190-191; 12, c. 24-

31]. Однак питання розробки програм профілактики та корекції 

проблемної сексуальної поведінки підлітків та юнаків з РАС 

залишається відкритим та актуальним. 

Мета даної статті: на основі аналізу попередніх досліджень 

запропонувати рекомендації щодо статевого виховання підлітків і 

юнаків з РАС. 

Виклад основного матеріалу 

Сучасні дослідження спростовують розуміння осіб з розладами 

аутистичного спектра як асексуальних, навпаки, наголошується на 

наявності потреби в близькості, інтимних відносинах, дружніх стосунках 

[18; 21].  Аналіз досліджень показав, що особи з РАС здебільшого 

зацікавлені у питаннях сексуальності [14; 15; 16; 18]. 
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Підлітковий вік, період статевого дозрівання є найбільш критичним 

для осіб з РАС, оскільки тут можливі як суттєві покращення, так і 

невпинна регресія до більш низького рівня психічного розвитку [8]. 

Сутнісні характеристики даного розладу значним чином впливають на 

якість та кількість соціальних контактів осіб з РАС, надаючи їх поведінці 

дивного, а іноді неприйнятного вигляду [18; 21].  Однак підлітки та 

юнаки з РАС мають сексуальні інтереси та потяги, релевантні їх віку 

[18]. 

У попередніх дослідженнях нами було обстежено 43 особи з 

розладами аутистичного спектра (жіночої статі 6 осіб, чоловічої  – 37 

осіб) віком від 11 до 19 років, а також 66 осіб без порушень психічного 

розвитку, що входили до контрольної групи (жіночої статі 21 особа, 

чоловічої  – 45 осіб) віком від 10 до 18 років. Встановлено, що 

сексуальна поведінка підлітків і юнаків з РАС часто має неприйнятні 

прояви, що виражаються в публічності реакцій сексуального характеру 

[1]. Зокрема, виявлено, що досліджувані з РАС, у порівнянні з вибіркою 

осіб без порушень розвитку, мають значимо меншу кількість соціальних 

контактів поза межами сім’ї (р = 0,003), мають труднощі із розрізненням 

«публічного» та «інтимного» соціальних контекстів (р = 0,088), підлітки 

з РАС володіють значимо нижчим рівнем знань у сфері людської 

сексуальності (р = 0,049), сексуальна поведінка підлітків і юнаків з РАС 

значимо частіше має публічні прояви (р = 0,050), що робить таку 

поведінку проблемною та неприйнятною, крім того, досліджувані з РАС 

викликають значну стурбованість своїх батьків стосовно можливості 

знайти супутника життя [3]. 

Однак близько 40% досліджуваних підлітків з РАС демонструють 

інтерес до спілкування з особами протилежної статі; більше 55% 

підлітків з РАС проявляли романтичний інтерес до інших людей; проте 

близько 5% досліджуваних при цьому поводяться неналежним чином 

[4]. 

Також виявлено, що міра адекватності знань і уявлень у сфері 

сексуальності значною мірою обумовлює функціонування сексуальної 

сфери осіб з РАС [5]. Відповідно, адекватне статеве виховання значно 

мінімізує імовірність проявів проблемної сексуальної поведінки у 

підлітків і юнаків з РАС [3; 21]. 

З іншого боку,  сучасні погляди суспільства на статеве виховання є 

досить суперечливими [7 с. 35]. Необхідність здійснювати таке 

виховання не викликає сумнівів, однак наявні певні розбіжності 

стосовно змістовного наповнення відповідних вихованих впливів. 

При обиранні форм та змісту статевого виховання підлітків та 

юнаків з РАС необхідно, по-перше, враховувати особливості даного 

порушення психічного розвитку з одного боку, та специфіку 

підліткового віку – з іншого. 
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Складнощі, що супроводжують підлітковий період осіб з 

розладами аутистичного спектра: 

 Один із ключових симптомів при розладах спектра аутизму – 

порушення комунікації – зокрема, зустрічається буквальне розуміння 

мови. Наприклад, словосполучення «ломка голосу» може викликати 

тривогу чи страх у дитини з РАС. 

 Чутливість до змін – інша характерна ознака РАС, однак 

період статевого дозрівання – це період змін, що також може викликати 

тривогу. Доцільно починати статеве виховання до періоду статевого 

дозрівання, з метою зниження міри занепокоєння дитини з РАС з 

приводу фізичних змін, що супроводжують період пубертату. 

 Схильність до повторень, ритуалів може проявитись у 

«застряганні» на певній темі або дії, у тому числі сексуального 

характеру. 

 Труднощі з розумінням і вираженням власних емоції (також 

ключова ознака РАС) ускладнюють проходження періоду статевого 

дозрівання, оскільки це час швидкої зміни та суперечливості емоційного 

реагування. 

 Дефіцит соціальної взаємодії часто виражається в 

«соціальній наївності» осіб з РАС, що в підлітковому віці може 

призвести до надмірного впливу з боку однолітків. 

 Труднощі з прогнозуванням наслідків своїх дій – також 

ознака розладів аутистичного спектра, що може негативно вплинути на 

перебіг підліткового періоду. 

 Труднощі з узагальненням та інтеграцією знань, наявні при 

РАС, ускладнюють процеси статевого виховання. 

 Проблеми у формуванні та підтримці дружніх стосунків 

ускладнюють процеси становлення близьких (романтичних) стосунків, 

що є надзвичайно важливим у підлітковому віці. 

По-друге, при статевому вихованні підлітків та юнаків з РАС 

необхідно враховувати загальні принципи статевого виховання, зокрема, 

це принципи реалістичності, неперервності, правдивості, 

зрозумілості і ясності наданої інформації [6]. Принцип реалістичності 

наголошує на важливості побудови статевого виховання на основі 

реалістичного розуміння статевої диференціації, статевих відмінностей і 

людської сексуальності, а не на основі «позитивних» або «негативних» 

крайніх побутових стереотипів і уявлень про стать. Принцип 

неперервності характеризує динаміку статевого виховання як 

безперервного і послідовного процесу, що починається з раннього віку і 

кожен етап якого є базою для подальших етапів. Принцип правдивості 

виключає помилкові відповіді і численні способи уникнення відповідей 

на питання, що цікавлять підлітків та юнаків з РАС. Навпаки, даний 

принцип наголошує: говорити правду і тільки правду відповідно до віку 

і можливостей розуміння вихованців. Принцип зрозумілості і ясності не 
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зводить роботу зі статевого виховання до примітивних пояснень і 

прикладів, а вимагає відповідності способу подачі правдивої інформації 

можливостям сприймання і розуміння особи з РАС. 

Кожен навик і модель поведінки можуть подаватись як серія 

послідовних або ієрархічних подій. Наприклад, пропонується такий 

алгоритм для навчання стосункам: 

Дівчина і хлопець зустрічаються → дівчина і хлопець починають 

говорити один одному «Привіт» → дівчина і хлопець продовжують 

спілкуватися як друзі → дівчина і хлопець починають проводити більше 

часу один з одним, можуть піти в кіно і т.д. → дівчина і хлопець 

тримаються за руки → дівчина і хлопець призначають один одному 

побачення [14, c. 2617–2627]. Цю схему можна продовжувати до 

одруження і створення сім'ї. 

По-третє, реалізація принципу повторення інформації особливо 

важлива при статевому виховання підлітків з РАС, з огляду на 

особливості мисленнєвих процесів та рівня загального розумового 

розвитку останніх. Варто приймати до уваги схильність до буквального 

розуміння мови, наявну при РАС, і уникати виразів, що можуть бути 

неправильно проінтерпретовані. 

По-четверте, використання візуального супроводу (картинки, 

фотографії, відео тощо) підвищує ефективність розуміння і засвоєння 

інформації з боку осіб з РАС [24, с. 549]. Відповідно, доцільно 

застосовувати різнорідну візуальну інформацію  під час статевого 

виховання осіб з РАС. 

По-п’яте, важливим вектором статевого виховання є обговорення  

різниці «публічного» та «інтимного» («приватного») соціальних 

контекстів. Оскільки було підтверджено, що сексуальна поведінка 

підлітків з РАС часто носить неприйнятний характер. Зокрема, більше 

40% досліджуваних з РАС торкаються інтимних частин свого тіла в 

присутності інших людей; близько 13% досліджуваних з РАС говорять 

про активність сексуального характеру неприйнятним чином; серед 17% 

підлітків з РАС спостерігаються випадки мастурбації в присутності 

сторонніх людей; більше 20% досліджуваних з РАС роздягались у 

присутності сторонніх людей; більше 55% підлітків з РАС проявляли 

романтичний інтерес до інших людей; однак близько 5% досліджуваних 

при цьому поводились неналежним чином (нав’язлива поведінка, 

дзвінки, стеження тощо); більше 17% підлітків з РАС мали труднощі з 

розрізненням прийнятної і неприйнятної поведінки в цьому випадку [3; 

4]. Здебільшого, причиною неприйнятних проявів сексуальної поведінки 

стають складнощі осіб з РАС до розрізнення «публічного» та 

«інтимного» контексту. 

Зокрема, важливо роз’яснити відмінності між відкритими та 

інтимними частинами тіла, між громадськими місцями і місцями 
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приватного користування, між суспільними та особистими заняттями, 

між загальними та інтимними темами тощо. 

Більш ефективно ці правила приватності засвоюються підлітками з 

РАС завдяки батьківським вказівкам (82%), повторюваним інструкціям 

(65%), позитивному підкріпленню відповідної поведінки (57%); однак 

досліджувані з РАС рідко спроможні засвоїти різницю «публічного» та 

«інтимного» соціального контексту на основі спостереження за 

поведінкою інших (30%) або самостійно (4%) [2]. 

По-шосте, надання повної, правдивої та адекватної інформації 

у питаннях сексуальності сприяє формуванню адекватних сексуальних 

уявлень у підлітків з РАС та зменшує імовірність проявів неприйнятної 

сексуальної поведінки в останніх. 

Наше дослідження виявило дефіцит інформації серед підлітків і 

юнаків з РАС у наступних питаннях [3]: 

 Фізіологія та біологія статевої системи, а також зміни, що 

відбуваються під час періоду статевого дозрівання (68% підлітків з РАС 

не мають відповідних знань). 

Інформація має бути повною, доступною та відповідною. Важливо 

наголосити на правилах інтимної гігієни. 

 Види стосунків між людьми (62% підлітків з РАС не мають 

відповідних знань). 

Важливо пояснити різницю між знайомством, дружніми, 

романтичними, сексуальними, подружніми стосунками. А також 

обговорити імовірні прояви поведінки, що характерні для кожного виду 

стосунків. Крім того, важливо пояснити соціальні норми: яка поведінка 

по відношенню до об’єкту романтичного інтересу вважається 

прийнятною, а яка – ні. 

 Прийнятна і неприйнятна сексуальна поведінка 

Варто послідовно пояснити, яка сексуальна поведінка являється 

прийнятною, коли така поведінка доцільна, де така поведінка доречна, а 

також чи залишається така поведінка прийнятною при інших людях. 

 Поняття контрацепції, хвороб, що передаються статевим 

шляхом та контролю вагітності (88% підлітків з РАС не мають 

відповідних знань) 

Ускладнене розуміння наслідків власних дій, що наявне при 

розладах спектра аутизму, може спричинити небажані наслідки 

сексуальної поведінки підлітків та юнаків з РАС. Тому окремим 

важливим пунктом програми статевого виховання має бути роз’яснення 

усіх імовірних наслідків сексуальної активності, включаючи інформацію 

про вагітність та захворювання, що передаються статевим шляхом. 

По-сьоме, важливо надати повну інформацію з питань інтимної 

безпеки. На жаль, дослідження вказують, що особи з порушеннями 

психічного розвитку та з розладами аутистичного спектра, зокрема, 

часто стають жертвами сексуального насилля [19, c. 8-10]. Однією з 



http://aqce.com.ua/                                                               Актуальні питання корекційної освіти 

69 
 

причин вважається недостатнє розуміння і усвідомлення характеру дій, 

що вчиняються з жертвою насильницьких дій. Відповідно, окремим 

пунктом програми статевого виховання осіб з РАС може бути 

інформація про інтимну безпеку. Зокрема, важливо наголосити на таких 

правилах: 

- зачиняти на замок двері вбиральні в громадських місцях; 

- розрізняти, хто може, а хто не може допомагати з 

прийманням душу та подібними процедурами; 

- що робити у випадку, якщо по відношенню до особи з РАС 

було проявлено неприйнятну поведінку. 

По-восьме, відповідно до принципів неперервності та 

комплексності статевого виховання, а також  принципу системності у 

наданні психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами 

аутистичного спектра [11, с. 7-11] дані рекомендації важливо 

використовувати, як у сімейному вихованні, так і в межах 

психолого-педагогічної роботи спеціальних закладів, що здійснюють 

психокорекцію та реабілітацію осіб з РАС. Зокрема, в межах 

інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, що виховують осіб з 

РАС, доцільно зосередити увагу на таких напрямках: 

 Загальні уявлення про людську сексуальність та її прояви. 

 Уявлення про варіативність проявів сексуальної сфери осіб з 

порушеннями психічного розвитку загалом, та осіб з РАС зокрема. 

 Типові прояви проблемної сексуальної поведінки в осіб з 

РАС. 

 Чинники проблемної сексуальної поведінки осіб з РАС. 

Висновки 

Розробка програми статевого виховання підлітків і юнаків з РАС 

постає досить актуальною, з огляду на значну розповсюдженість даного 

діагнозу в Україні, наявність проблемного соціо-сексуального 

функціонування серед осіб з РАС та відсутність розроблених психолого-

педагогічних рекомендацій з даної проблематики. 

Нестача усвідомлення та розуміння соціального контексту; 

нездатність до розпізнавання емоцій, чужих і власних; труднощі із 

розрізненням «публічного» та «інтимного»; нав’язливі інтереси та 

поведінка – ці симптоми РАС можуть спричинювати неприйнятну 

сексуальну поведінку підлітків і юнаків з РАС. 

Встановлено, що фактор наявності відповідних знань та уявлень у 

сфері сексуальності сприяє зменшенню проявів проблемної сексуальної 

поведінки [3-5; 20-23]. Відповідно, надання релевантної інформації у 

доступній формі, з урахуванням ключових характеристик діагнозу РАС, 

сприятиме, зокрема, більш адекватному функціонуванню сексуальної 

сфери  і підвищенню якості життя осіб з РАС загалом. 
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