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Вступ

Дитинство гарний час для багатьох дітей. Час коли ти набуваєш знань, досвіду і з
цим багажем рушаєш у світ. Дитинство - визначальне.
Для багатьох воно веселе і кольорове, сповнене радості від маленьких досягнень,
сповнене підтримки і взаєморозуміння. Однак, для деяких дітей сучасний світ готує
певні виклики ще з малку. І так важливо є підтримати і стати тим хто допоможе
маленькій особистості набрати доброго досвіду. Допомогти вірити в себе і з цим
переконанням іти в життя.
У своїй роботі з дітьми є багато різних труднощів і викликів. Але якщо є доступна
література і якісь підказки, то рухатись цією дорогою є легше і впевненіше. Починаючи
свою роботу з дітьми, що мають селективний мутизм я мала дуже мало доброї
літератури, по якій би могла слідувати. Метою моєї дипломної є оглянути історичний
розвиток погляду на селективний мутизм, а також представити сучасний варіант
допомоги, яким зможуть користуватися фахівці задіяні у цій сфері послуг.
Однак, залишаються ще батьки, які насправді ще менше знають про селективний
мутизм ніж ми з вами. Тому, переклад інформаційної брошурки є доброю стежинкою в
сім’ї де є дитина з селективним мутизмом. Вона може стати підказкою для батьків як
бути з такою дитиною , а також які є добрі стратегій допомоги таким дітям і яка роль у
цьому батьків.

Селективний мутизм як тривожний розлад.
Серед різноманітних розладів дитячого віку, селективний мутизм(у деяких
джерелах елективний мутизм), займає особливе місце. Це спричинене рідкістю даного
захворювання і складною сукупністю симптомів і довготривалим лікуванням. Мутизм (
лат. Mutus – німий, безмовний) – порушення яке полягає у мовчанні і нездатності
вступати в вербальний контакт з іншими людьми. Мутизм може бути тотальним, коли
контакт відсутній в усіх обставинах і вибірковий, селективний , коли мова відсутня у
певний травмуючих ситуаціях чи в при певному соціальному оточенні (однокласники).
У МКХ-10 селективний мутизм знаходиться у розділі емоційні і поведінкові
розлади, які починаються у дитячому і підлітковому віці. Однак нещодавні дослідження
показали що, селективний мутизм має багато спільного з тривожними розладами.
Наприклад у 90% дітей з селективним мутизмом є прояви соціально фобії.
У літературі, присвяченій селективному мутизму, зустрічаються також терміни:
«вибірковий мутизм», «селективний мутизм», «парциальний мутизм», «добровільний
мутизм», «психогенний мутизм», «ситуаційно-обумовлений мутизм»,
«характерологический мутизм», «мовна фобія »,« німота при зберіганню слуху
»(Ковальов, 1979; Гарбузов з співавт., 1977; Беккер і Шофах, 1981; Kratochwill, 1981;
Conrad et al., 1974; Mack and Maslin, 1981; Remschmidt, 2003 і ін. ). Але в останні роки
загального поширення набули два терміни - «елективний мутизм» (прийнятий у МКБ-10 і
DSM-III) і «селективний мутизм» (прийнятий у DSM-IV). Публікацією DSM-IV назва
захворювання було змінено з елективного мутизму на селективний, так як на думку
американських фахівців, селективний мутизм являє собою аномальну поведінку, швидше
селективно залежне від соціального контексту, ніж повністю добровільне (Dummit, Klein,
1997).
Термін «елективний мутизм» (нім. Electiver Mutismus) був вперше запропонований
в 1934 році швейцарським дитячим психіатром Морісом Трамером. Він описав випадок
вибіркового мутизму у семирічного хлопчика, який не говорив в школі, хоча нормально
розмовляв у дома. Трамер одним з перших використав терміни «тотальний» і
«елективний» мутизм. Дітей, які страждають мутизмом, він описав як «непсихотических,
розмовляють тільки в колі близьких». Мутизм Трамер трактував як затриманий,
архаїчний, оборонний рефлекс. Факторами, що сприяють розвиткові селективного
мутизму він вважав спадкову обтяженість психічними захворюваннями та своєрідність
рис характеру у батьків - лякливість, вразливість, несамостійність .

Однак, перше повідомлення про три випадки виборчої німоти було зроблено ще в
1877 році німецьким лікарем А. Куссмаулем, що описав порушення, при якому люди не
говорили в певних ситуаціях, незважаючи на те, що мали здатність говорити. Він назвав
його aphasia voluntaria, таким чином підкреслюючи добровільний характер відмови від
мови. Рік по тому французький психіатр Ж.-М. Шарко описав мутизм у своїх дорослих
пацієнтів як один із проявів істеричного неврозу, тоді як в німецькомовній літературі під
впливом робіт К.-Л. Кальбаума мутизм ще довгий час відносився до кола кататонічних
порушень (Буянов, 1995). Вивчення елективного мутизму у дітей почалося лише з 20-х
років XX століття. У 1927 році французький дитячий психіатр Heuyer описав випадок
мутизму у дев'ятирічного дитини зі зниженим інтелектом. Основну причину виникнення
мутизму автор бачив у зміні емоційних взаємин між матір'ю і дитиною.
У літературі досить широко описані різноманітні сприятливі фактори, причини та
умови виникнення елективного мутизму. Деякі автори пояснювали ЕМ як реакцію на
«сімейний невроз», зазвичай характеризується домінуючою матір'ю і віддаленим
батьком (Brown et al., 1963; Meyers, 1984; Parker etal., 1960; Pustromand Speers, 1964).
Інші автори вважали, що феномен мутизму може бути проявом невирішеного
психодинамического конфлікту (Elson et al., 1965; Youngerman, 1979). Крім того, ЕМ може
розвитися як реакція на психічні та фізичні травми, такі як сексуальний напад, рання
госпіталізація, травми області рота (MacGregor et al, 1994). Розлучення батьків, смерть
близьких, переїзди також можуть зіграти роль у розвитку ЕМ (Kolvin et al., 1981; Hayden,
1980; Black et al., 1995; Hesselman, 1983; MacGregor et al, 1994 і багато інших).У більш
пізнішій літературі зазначалося схожість між дітьми з селективним мутизмом та дітьми із
соціальною фобією (Black and Uhde, 1992; Crumley, 1990; Golvin and Weinstock, 1990).
Crumley (1990) повідомив про 29-річного чоловіка, який у віці 8,5 років страждав
селективним мутизмом. Чоловік пам'ятав, що він не говорив через страх сказати або
зробити що-небудь неправильно. Коли від нього очікували слів, він випробовував
раптову інтенсивну тривогу і прояви паніки (підвищене потовиділення, прискорене
дихання).
Один з найсучасніших поглядів на селективний мутизм розглядає його як
тривожний розлад. У міжнародній класифікації хворіб DSM-V розміщений в рубриці
триводні розлади у дітей. Для того , щоб дитина отримала діагноз селективний мутизм
мають виконуватися наступні критерії:
• Не говорить в певних ситуаціях, але цілком нормально говорить у інших ситуаціях
• Тривалість більше місяця (окрім випадків, коли це початок школи)
• Значно порушує соціальний та академічний розвиток
• Не спричинене іншими факторами.

В сучасній моделі розуміння селективного мутизму ми бачимо таку картину, що
більшість дітей мають генетичну схильність до низької соціальної активності, відповідно
відчуття тривоги в соціальних ситуаціях. Дуже часто відчуття тривоги посилюється від
того, що інші мають очікування, що дитина має заговорити, підштовхують її, часом
можуть наполягати. Однак, це лише підвищує тривогу і неможливість вживати мову.
Відповідно, дитина починає мовчати і це стає способом знизити тривогу, дитина відчуває
значне полегшення коли вона не говорить. Але в той самий час відбувається
підкріплення її неконструктивної поведінки мовчання. Це підкріплення для оточення має
негативний характер, оскільки, дитина не говорить і в неї виникає ідея, що мовчати – це
добрий вихід, щоб уникнути тривоги.

Генетична схильність

Очікування інших, що
Тривога

дитина буде говорити

Полегшення,
Мовчання
зменшення тривоги

Негайне підкріплення

Для тих кому цікаво буде подивитись ближче на поведінку таких дітей, людей
рекомендую наступне: У пісні "She's Given Up Talking" Пола Маккартні (The Beatles) точно
зображений клінічний образ СМ в дитячому віці. Пісня про маленьку дівчинку, що
мовчить в школі, але балакуча в дома. У фільмі "Голосок" (Little Voice) головний
персонаж страждає селективним мутизмом. В телесеріалі "Теорія Великого Вибуху" (The
Big Bang Theory) один з персонажів страждає селективним мутизмом. У фільмі
"Джуманджи" (Jumanji) хлопчик не розмовляв ні з ким крім сестри. Також селективний
мутизм згадується в науково-фантастичному оповіданні Олександра та Людмили Белаш
"Війна Ляльок".

Загальна модель терапії дітей з селективним мутизмом
В даний час найбільш вживаним і ефективним методом лікування селективного мутизму
залишається поведінкова терапія. Методи поведінкової терапії стосовно селективного
мутизму описані в багатьох роботах (Rosenbaum and Kellman, 1973; Labbe et al "1984;
Lebrun, 1990; Cline, 1994) .
У зв'язку з тим що невербальні способи спілкування мають настільки вирішальне
значення при терапії дітей з ЕМ, були зроблені спроби використовувати арт-терапію в
якості основного лікування або в комбінації з іншими видами психотерапії (Heuyer and
Morgenstern, 1927; Mora et al., 1962 ; Chetnik, 1975; Landgarten, 1975). При лікуванні
мистецтвом центральну роль відіграють візуальні образи. Деякі автори розглядають їх як
засіб релаксації і відволікання від тривожать думок, інші підкреслюють їх роль як способу
передачі найглибших почуттів. Для дітей з ЕМ спілкування за допомогою зорових
образів, рухів і мови тіла є менш страшним, ніж мова.
І. В. Добридень (2000) запропонувала методику, що базується на принципах
онтогенетично-орієнтованої психотерапії, розробленої Ю. С. Шевченко і В. П. Добридень
(1998). Принципова ідея цього напряму психотерапії полягає в тому, що синхронно
відбуваються гармонізація особистісної структури дитини, взаємин в її сім'ї і вирішення
актуальних психотравмуючих проблем. Це здійснюється за рахунок поєднання двох
різноспрямованих процесів: вдосконалення ранніх, безмовних, форм спілкування та
вдосконалення саморегуляції мислення і діяльності, а також активним включенням їх у
процес адаптивної перебудови психіки в якості раніше не використовуваних резервів.
Одночасно стимулюються більш зрілі рівні функціонування, які перебувають у «зоні
найближчого розвитку».

Виділяють основні принципи корекції селективного мутизму у дітей:
 сімейний характер роботи при обов'язковій участі обох батьків,повернення до
більш раннім форм комунікації (невербальних засобів спілкування, ) з метою
відмови від непродуктивних форм взаємодії – мовчання. Добрий і міцний
стосунок вибудовує стержень на якому будуть будуватися нові і нові стосунки
протягом життя дитини, тому, дуже важливо подбати про його наявність
розпочинаючи роботу з такими дітьми. Тільки у здорових стосунках з розвитком
добро прив’язаності формується гармонійна особистість, потреби якої є
задоволені. Формується особистість яка відчуває любов , безпеку, прийняття і може
бути творчою;
 важливим етапом у формуванні здорової особистості є зцілення її душевних ран,
тобто робота з травмуючим досвідом. Оскільки, більшість дітей, що мають даний
розлад в своєму житті пережили травмуючи події, які відіграли немаловажну роль
у розвитку їхньої проблеми;
 поєднання моделювання спілкування для таких дітей з корекцією поведінки у
складних ситуаціях за допомогою поведінкових методів, веде до видимих
результатів. Долучивши і методи заохочення і підбадьорення соціальна поведінка
набуває і кількісних результатів. Застосування рольових ігор,планування і
виконання певних взаємодій, формує мережу нейронів які відповідають за дії які
відбуваються при доброму спілкуванні. Тому, для того щоб могти говорити таким
дітям, треба іти і говорити, а підкріплення даної поведінки веде до сильнішої
мотивації і повторення;
 залучення до терапевтичного процесу групи дітей як необхідного компонента у
формуванні соціально значущих потреб;
Також для лікування селективного мутизму використовують медикаментозне
втручання. Основним препаратом, випробуваним при лікуванні дітей з ЕМ, є флуоксетин,
але останнім часом з'явилися повідомлення про використання сертраліну.

Згідно проведених досліджень (Jordan,Reid, Augusto&Sullkowski,2012) ефективним
методом у роботі з СМ є терапія експозицією. Це втручання передбачає розривання
асоціацій, що утворилися в наслідок уникнення ситуацій , що викликають тривогу і
відсутність у зв’язку з цим коригуючого досвіду. Емпірично-підтверджений протокол
UCLA-group – Lindsey Bergman у 75% значне покращення.

Протокол лікування за таким підходом включає:
• Втручання розраховане на 20 сесій, які займають 24 тижні
• Тривалість заняття 45-60хв.
• Командний підхід до втручань (батьки, дитина, вчителі, вихователі, психолог, що
провадить втручання)
• Терапія експозицією

Важливим завданням у цьому підході є не тільки залучити батьків і оточення до того ,
щоб бути доброю підтримкою для дитини, але і розроблення покрокової системи
досягнення успіху. Велику уваги слід приділити спеціальним завданням(експозиціям),
якими будуть досягатися ці сходинки. Часом буде необхідним розроблення системи
винагород для дитини, так як здійснення певних завдань – експозицій буде для дитини
складним і буде потрібно залучити додаткову мотивацію.
Отож, у здійсненні цієї програми є такі завдання:
 Психоедукація батькам і дитині, побудова доброго стосунку(додаток 5)
 Залучення батьків (вчителів, однолітків по потребі)
 Розроблення покрокових сходинок досягнень в використанні мови
дитиною(додаток 1)
 Розроблення відповідних завдань-експозицій для досягнення цих
сходинок(додаток2)
 Розроблення системи заохочень для здійснення завдань і обговорення
виконаних завдань (додаток3,4)
 Навчання батьків у розробці завдань – експозицій і передача їм керування
терапією
 Бустерні сесії через 1, 3 і 6 місяців.

надання
допомоги дітям з
селективним
мутизмом?
«Відмовляється говорити з іншими…»
Катя 5-річна дівчинка, яка вміє вигадувати неймовірні історії про своїх уявних
друзів і розказує їх залюбки своїм рідним. Ці друзі – це величезне сімейство кольорових
папуг і кожного дня про них є безліч історій. Однак, ніхто про це не знає окрім рідних. В
садочку в неї немає товаришок, вона не бере участі в спільних іграх з дітьми, «мовчить ,
як рибка» кажуть вихователі.
Михайлик уже майже школяр. Багато усього знає, відзначається кмітливістю і
наполегливістю в завданнях з математики. На заняттях по підготовці до школи
поводиться дуже стримано. Від нього ще не чули ні звуку вчителі, але з дітьми він
взаємодіє охоче. Однак, як тільки з’являється хтось із дорослих – стихає і відходить в
сторону.
Нестор, якому уже 8 років, перейшов у другий клас. Вчителька відзначає, що
хлопчик є здібний до навчання, однак він ще жодного разу не відповідав на уроках. Вона
не чула його голосу в класі на уроці і висловлює стурбованість , як буде проходити його
навчання надалі. З дітьми Нестор гарно проводить час. Однак, надає перевагу активним
іграм, де не треба вживати мову.

Хто з нас не відчував деякої
стурбованості чи
присоромленості перед тим як
заговорити з
незнайомим людьми . Однак, якщо ця стурбованість і присоромленість сковує і зупиняє
мову, це стан ми можемо назвати селективним мутизмом.
Селективний мутизм – це розлад з тривожного спектру у дітей
 Неможливість використовувати мову в певних ситуаціях (публічні місця, школа,
дитячий садочок, неблизькі люди)
 Здатність вживати мову в ситуаціях де дитина чується вільно(дім, добре знайоме
товариство)
Діти з селективним мутизмом не мають на меті мовчати і не роблять цього навмисне.
Мовчання для них є способом справитися з тривогою.
Оскільки, тривога є серцевиною даного розладу, тому, тиснути, наказувати дитину ч
викликати в неї почуття провини – не допоможе. Це може бути дуже травмуючим і мати
протилежний результат.
Робити маленькі кроки і дивитися тривозі у ввіччі є доброю стратегією, щоб допомогти
дитині подолати селективний мутизм.

Більшість дітей з селективним мутизмом нічим не відрізняють ся від інших дітей, коли
перебувають у комфортній ситуації. Однак перебування в інших соціальних ситуація
викликає у них тривогу.
Перед соціальною взаємодією з іншими , дитина з селективним мутизм може
 Поводитись невключеною і не мати бажання включитися і активності які
підсилюють тривогу
 Відмовлятися виконувати вказівки батьків, тим самим здаватися непослушними
 Уникати ситуацій що провокують стрес і тривогу
 Скаржитися на біль в животі, чи головний ьіль
 Уникати погляду на інших
 Мати трудність сказати «привіт», «допобачення», коли це є необхідно
Також діти з селективним мутизмом можуть мати:
 Соціальну тривогу
 Сепараційну тривогу(важко перебувати без батьків)

 Логопедичні труднощі
 Енурез

Як розвивається селективний мутизм?
Є два важлиих фактори, що впливають на селективний мутизм:
Сімейна історія: більшості дітей з СМ мають в своїй сімї тривожні
небезпечних ситуаціях і допомагає нам з ними справитись. У дітей з СМ ця система дуже
швидко активується будь-якими соціальними ситуаціями.

Середовище і досвід: діти з СМ вчаться певної поведінки, яка їм допомагає зменшити
тривогу. Коли діти з СМ відчувають , що ситуація є для них викликом, то вони стають
тихими, ховаються позаду своїх батьків і намагаються уникнути цієї ситуації. Тоді
дорослі або відповідають за дитину, беруть на себе роль голосу дитини. Отже, такі
ситуації дають дитині можливість навчитися, що не говорити і уникати використання
мови веде до зменшення симптомів тривоги і дана поведінка стає дуже звичною і
бажаною для дитини.
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Звернутися за допомогою, якомога швидше. Тому, що чим довше триває СМ , тим

довше дитина заучує поведінку уникати . Ц погіршує можливість змінювати поведінку,
так як вона при кожній ситуації уникання підсилюється і винагороджується зменшенням
симптомів.
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Постарайтеся збудувати добрий стосунок між вами і вашою дитиною. Діти з СМ

потребують як ніхто відчуття безпеки від своїх батьків. Тому, важливо зміцнювати
розбудовувати безпечну прив’язаність. Це може допомогти ставати дитині більш
впевненою.
 Проводьте час з дитиною. Постарайтеся виділити час на проведення його
з дитиною. Часто цей час називають «спеціальним ». Оскільки, тоді

батьки присвячують його дитині у спільних забавах, обговореннях
важливих подій за день, чи просто побути в обіймах батьків.
 Вибирайте активності, що передбачають спілкування. Настільні ігри,
випікання, Леґо, рухливі ігри, складання історій в яких ви можете багато
обговорювати і ділитися емоціями.
 Створіть безпечне місце для висловлення емоцій. Часто називайте емоції
дитини. Приєднуйтеся до емоцій дитини, а не забороняйте їх. .«Я бачу ти
сердишся чи сумний. Я розумію, бо ти …». Давайте дитині можливість
на те щоб висловлюватись, підтримуйте її в цьому.
 Створіть ритуал прощання з дитиною, для того щоб попрощатися на ніч,
коли дитина залишається без вас у дома, чи йде в садочок/школу. Нехай
це буде обов’язково якийсь спеціальний дотик чи обійми, спеціальні слова
чи фрази в яких дитина буде відчувати вашу любов і прийняття.

 Підштовхувати дитину до мови – це тільки підсилює тривогу.
 Ігнорувати проблему. Батьки можуть вважати свою дитину надто сором’язливою і
оберігати її в цьому. Однак це може мати серйозні наслідки:
 Відсутність друзів , ізольованість від групи дітей може спричинити
дражніня з боку інших дітей чи булінг.
 Негативний вплив на навчання. Неспроможність давати усні відповіді в
школі, розповідати вірші.
 Неспроможність брати активну участь в виступах і вечірках.

 Висока ймовірність розвитку низької самооцінки.
 Звинувачення своєї дитини в маніпуляції. Пам’ятайте, тривога є основою цього
розладу. Дитина не робить цього навмисне. Ваша зліть і розчарування може тільки
нашкодити. Якщо дитина не робить цього(не вживає мови) це означає, що вона не
має навиків в цьому.
На щастя, зараз є ефективні втручання для селективного мутизму.
Стиль батьківського виховання і діти з СМ.
Більшість дітей мають добру поведінку, якщо батьки використовують авторитетний
стиль виховання. Для дітей з СМ це також є важливо. Це означає, що батьки є теплі і
підтримуючі але встановлюють правила і очікують на їхнє виконання. Грубість,
строгість, часті покарання не є корисними ні для якої дитини.. Важливо знайти золоту
середину між виявом любові і вимогою до дисципліни. Це означає:

 Проводьте час з дитиною дбаючи про її психологічні потреби в любові, прийнятті,
самостійності, творчості будуючи теплі і здорові стосунки.
 Давайте дитині інструкції і правила з любов’ю до неї.
 Давайте дитині більше свободи і відповідальності за виконання правил.
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Когнітивно-поведінкова терапія

. Включає в себе роботу над поведінкою дитини і її думками стосовно цієї тривоги.
Поведінкові стратегії включають в себе покроковий план допомоги а також
систему заохочень успіхів дитини.
Покрокові завдання(експозиції) від менш соціальних до більш складних соціальних
ситуацій без тиску і пригнічення дитини.
Застосування соціальних активностей, які б в природній спосіб заохочували дитину
перебувати в них(різноманітні гуртки, клуби…)
Багато працювати в середині сім’ї, в дома. Заохочувати дитину до спілкування з
більш дальшими родичами. Якщо в дитини є один друг/подруга з якою вона
любить бавитись,то з часом працюйте над тим щоб збільшувати кількість дітей
залучених до спільної гри з вашою дитиною. Також старайтесь працювати над
зміною локалізації використання мови.
Розпочніть з більш структурованих ігор, завдань і продовжуйте розвивати
спонтанність мови.

Допомога дитині в публічних місцях
 Давайте шанс дитині комуні кувати в публічних місцях
 Використовуйте кожен шанс для того щоб використати мову дитини(сказати «до
побачення» в магазині, подякувати водію автобуса, зробити замовлення в кафе,
відповісти «так», або «ні» перед офіціантом…)
 Заохочуйте мову дитини, але не робіть на цьому великий акцент в людних місцях.
Допомога дитині в школі
 Будучи з дитиною в школі заохочуйте її говорити до вас в присутності
декількох однокласників.
 Заохочуйте дитину запрошувати однокласників до дому для проведення
спільних ігор.
 Перенесіть досвід спільного часу в школу, будучи н перервах чи на ігровому
майданчику.

 Обговоріть з вчителем покроковість завдань у взаємодії з ним.
Когнітивні стратегії допоможуть дитині оволодіти тривогою. Багато дітей з СМ мають
«тривожні» думки про те що хтось почує їх голос, або вони дадуть неправильну
відповідь. Когнітивна робота з дитиною полягає в тому, щоб навчити дитину більш
кориснішого мислення, яке допоможе долати тривогу. Когнітивні стратегії ідуть в парі з
поведінковими і підсилюють дію одні одних.
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Медикаменти.

Медикаментозна терапія призначається дітям, які не дали жодної відповіді на когнітивно
– поведінкову терапію. Вони можуть бути добрим поштовхом до того , щоб поведінкові
стратегії почали давати свою результати. Медикаменти призначає педіатр, невролог, або
дитячий психіатр.
Зменшення тривоги і змінення поведінки крок за кроком.
Найперше вам потрібно в дуже добрий спосіб пояснити дитині, що з нею відбувається і
які є шляхи виходу з цієї непростої ситуації. Важливо також заручитися підтримкою
доброго фахівця, який знайомий з такою особливістю дитини (психолог, вчитель…).
Спонуканням дитини до змін є обговорення майбутніх мрій дитини, її планів. Бо для їх
досягнення потрібно бути соціально активним, вживати мову в стосунку з людьми.
Поставтеся з розумінням дитини до використання зникаючої поведінки, однак,
наголосіть , що для того щоб досягти цілей потрібно вчитися іншої, кориснішої
поведінки. Обговоріть з дитиною систему заохочень за виконання певних важливих
завдань. Будьте чіткими і послідовними, повірте діти дуже цього потребують.
Обговоріть з дитиною завдання, які можна виміряти за складністю(важкі, середні і легкі).
Розставте їх по мірі зростання складності. Розпочніть роботу з простих і приємних
завдань.



Почати розмовляти з чужими дорослими
 Відповідати на відкриті запитання
 Відповідати на закриті запитання
 Говорити голосно
 Говорити пошепки
 Невербально взаємодіяти

Для кожної сходинки придумайте з дитиною цікаві завдання, а також винагороду за їх
виконання.
Приклад завдань по мірі складності виконання.
Легкі завдання невербальної взаємодії : використання жестів. Написання смс чи
емейлів, користування соціальними мережами… Використання шепоту(відповідати в
магазині, ); говорити в присутності батьків(робити замовлення в кафе).
Завдання помірної важкості:говорити пошепки до однокласників, вчителя. Вживання у
мові нормального тону голосу, відповідаючи на закриті запитання(відповіді «так», «ні»)
Складні завдання: розмовляти в школі повними реченнями, вітатися з сусідами,
взаємодіяти з дітьми на ігровому майданчику
Слід зазначити , що усі завдання для досягнення певних сходинок слід складати з
урахуванням можливостей дитини і складності випадку.
Однак слід пам’ятати, що найважливішим , це бути доброю підтримкою для дитини у
подоланні цих сходинок і піднятті на вершину соціальної взаємодії .
не бути самотніми у подоланні цієї труднощі,
для себе добру команду. Налагодьте співпрацю з
закладу, який відвідує ваша дитина. Це може
вихователь, вчитель, психолог, соціальний
логопед.
Вашим завданням буде проінформувати
особливості своєї дитини і заручитися їхньою
подоланні цієї труднощі. Так, як багато випадків
взаємодії трапляється саме в закладі де перебуває дитина.

Для того, щоб
сформуйте
людьми з
бути:
працівник,
фахівців про
підтримкою у
соціальної

Розкажіть людям , які будуть у вашій команді, стратегію подолання селективного
мутизму. Також їм важливо буде знати про речі які сприяють використанні мови дитини
і речі які погіршують стан справи.

Важливим моментом у цій роботі є робота з середовищем дітей в якому перебуває
ваша дитина. Дуже важливо , щоб діти знали про сильну сором’язливість вашої дитини.
Дітей з середовища також можна залучити до підтримки і вболівання за сором’язливу
дитину, якій треба допомогти стати сміливою. Цю роботу може зробити
вчитель/вихователь, так як він має більший контакт з дітьми. Часом це можуть робити
батьки самої дитини.
Не забувайте організовувати зустрічі вашої робочої команди для того, щоб
обговорювати успіхи і можливі труднощі, що виникатимуть у процесі досягнення успіху.

Пам’ятайте, що разом долати труднощі є набагато легше.

Не забувайте відзначати проходження кожної сходинки вашою дитиною. Для неї це
величезна робота і мусить бути поміченою і визнаною. Хваліть дитину за сміливість у
подоланні тривоги і за спроби.
Однак, будьте уважні і не переборщіть з ентузіазмом до заохочень і похвали в соціальних
місцях. Для деяких дітей, це може стати фактором, що підвищує тривогу, оскільки, на її
мову звертається велика увага. Деколи буде достатньо легкої усмішки чи моргання і
дитина буде знати, що вона – молодець

Пам’ятайте!
 дитині важлива ваша увага і це може бути дуже сильною винагородою у її навчанні
вживати мову в різних ситуаціях.
 підштовхування і змушування – посилюють тривогу і роблять можливість дитини
говорити мінімальною. Якщо ваша дитина неспроможна зробити завдання , то
краще зробіть завдання з нижчого рану складності і з часом перейдіть до
наступного кроку.

Де ви можете знайти допомогу фахівців у Львові?

ТЕЛ. РЕЄСТРАТУРИ: 032-276-45-53 (10:00-15:00).

Інформаційний лист адаптований і перекладений з англійської мови
«What you need to know about helping children and youth with Selective Mutism », Children’s
Hospital of Eastern Ontario(CHEO),2012

Підсумки
Тема селективного мутизму, в нашому терапевтичному середовищі не має багато
наукових напрацювань. Моя дипломна робота є невеликою спробою в цьому.
Написанням цієї роботи є моїм невеликим вкладом у розвиток КПТ втручань для дітей у
нашій країні. Переклад брошури для батьків сподіваюсь буде добрим гідом для батьків, а
також надією для дітей отримати належні втручання і мати щасливе дитинство, а далі і
життя. Я за те, щоб діти росли щасливими і робили цей світ кращим.

Додаток 1 «Сходинки досягнень»

Додаток 2 «Система завдань»

Ім’я дитини____________________

Ім’я терапевта__________________________

Контактні дані терапевта______________________________________________
Дата складання завдань________________________

№ сесії__________________________________

Опис завдання
Завдання1.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Завдання2.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Завдання3.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Завдання4.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Завдання5.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Додаток 3.Бланк опрацювання завдань - експозицій

Дитина_________________________ Батьки________________________________________
Експозиція з Вчителькою_________________, Батьками_______________, дітьми______________________
Дата_________________ № сесії______________________

Опис
експозиції(завдання)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Очікувана винагорода_______________________________________________________________________________
Батьки/вчитель записує висновки
Опис
висновків_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Запис терапевта






Не спробував/ла – була неможливо
Не спробував/ла – дитина не змогла толерувати
Були спроби, однак не завершив\ла
завершивЄла, як було призначено
завершивЄла з модифікацією

Відчуття дитини після експозиції ___________________________________________________________
Пояснити
висновки___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Додаток 4 «Система заохочень»

Малі винагороди

Помірні
винагороди

Великі винагороди

Додаток 5«Історія про пташку, яка стала рибкою»
Одного разу, колись дуже давно, а може зовсім недавно, жила – була сім’я пташок.
Та сім’я була невеличка, лиш мама пташка , тато птах і їхнє маленьке пташеня. Жили ці
птахи у своєму гніздечку на невеликому дереві.
Це була гарна пташина сім’я. І як водиться у всіх птахів – вони любили виспівувати
своїх пісень і тішити один одного і інших птахів по сусідству. Мама і тато пташки дуже
пишалися своїм пташенятком. Воно було дуже гарненьке і любило веселитись,
придумувати різні співочі історії.
Але одного разу, сталося щось дуже – дуже неприємне. Так буває, у гарних родинах
стаються неприємні речі. У лісі в якому вони жили було небезпечне місце. Побувавши в
ньому, на звіряток починали діяти дивні чари. Вони або перетворювались на якихось
інших звірів, або з їхнім тілом починали відбуватися дивні речі : хтось не міг виходити з
свого дому, хтось боявся підходити і гомоніти на лісних зібраннях, хтось ставав сумнимсумним і не посміхався. Ой, і дивні ті чари були…
Так сталося, що наше маленьке пташенятко, теж з необережності відвідало це
таємниче місце. Так буває , що з маленькими пташенятами стаються погані речі. І, ох,
вона перетворилася на рибку. Це було дуже дивно і слів не було таких, щоб описати що
відбувалося у цій сім’ї пташок і з маленькою пташкою, яка стала рибкою. Вона змовкла,
тільки дивилася на своїх маму і тата і ніхто не міг чути її. Але батьки пташки вміли її
розуміти, так як мали добрі очі і ще чуйніше серце і так спілкувалися з своїм маленьким
дитятком. Вони більше не могли разом гомоніти, виспівувати своїх веселих пісень. І
пташка, яка стала рибкою більше хотіла бути біля води, аніж серед дерев у лісі. Однак ,
батьки рибки-пташки любили ї такою, як вона була. Але в середині душі не покидали надії
шукати , того хто б міг роз чаклувати їхню донечку. Вони були готові на будь які

випробування для того, щоб їхня донечка знову стала пташкою і могла разом з ним
виспівувати пісень.

Бібліографія
1.

Дорис Бретт. Жила била девочка похожая на тебя.

2.

Зимбардо, Ф. Застенчивый ребенок.;пер. с англ. Е. Долинской. - М.: ACT

Астрель, 2005. -294 с.
3.

Мэш Э., Вольф Д.Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка —

СПб.: ПРАЙМ_ЕВРОЗНАК,2003. — 384 с.
4.

Шевченко Ю.С., Кириллина Н.К., Добридень И.В. Актуальные аспекты и

методы изучения элективного мутизма. Материалы конференции по актуальным вопросам
детско-подростковой психиатрии и психотерапии. Минск, 2000. – с. 65.
5.

Шевченко

Ю.С.,

Кириллина

Н.К.,

Захаров

Н.П.Елективний

мутизм:красноречивое молчание. Изд.: Речь, 2007.-342 с.
6.

Bruce Black,M.D and Tomas W.Uhde,M.D Selektive Mutism as a variant of social

fobia, Child Adolesc.Psychiatry,1992.
7.

Michael L. Sulkowski, Ph.D.

Treating Selective Mutism with Exposure

Therapy,2005.
8.

Tortora S. The Dancing Dialogue. Using the Communicative Power of Movement

with Young Children. NY: Paul & Brookes Publishing Company;2005
9.

http://mutism.ru/info/

10.

www.canselectivemutismcenter.org

