
Видання цього буклету здійснено Національною Асамблеєю 
людей з інвалідністю України завдяки фінансовій підтримці 
Уряду Королівства Нідерландів в рамках проєкту «Лобіювання 
та адвокаційна діяльність українських НУО для реформування 
системи догляду за дітьми з інвалідністю».www.rvua.com.ua

РСА 
(РОЗЛАДИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ)

ОСНОВНІ СИМПТОМИ PСА ЗГІДНО З DSM-V

ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ/ВЗАЄМОДІЇ

ДЕФІЦИТ:

  Соціальної взаємодії.

  Невербальної поведінки.

  Становлення та підтримання 
відносин.

ОБМЕЖЕНА ТА ПОВТОРЮВАНА ПОВЕДІНКА

  Стереотипне 
мовлення/поведінка.

  Прагнення до незмінності.

  Обмежені інтереси.

  Незвичні сенсорні інтереси.

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ

КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

ПІДТРИМКА БАТЬКІВ
Зосереджена на знаннях 

(дитина-непрямий отримувач)

ПСИХОЕДУКАЦІЯ Втручання, 
опосередковане 

батьками, спрямоване 
на основні симптоми
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КООРДИНАЦІЯ ПОСЛУГ Навчання батьків, 
як впоратись 

з дезадаптивною 
поведінкою

ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ
Зосередження на навичках 

(дитина – прямий отримувач)



НАУКОВО ДОКАЗОВІ ПРАКТИКИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З РСА

  Рутинобазована модель Раннього втручання (Routine-based early 

intervention, R.A. McWilliam).

  ABBA (Applied Behavior Analysis) – прикладний аналіз поведінки.

  TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication 

handicapped Children? Gary B. Mesibov, Victoria Shea, Eric Schopler).

  AAC (alternative or augmentative communication system, Von Tetzchner S.) – 

система альтернативної та допоміжної комунікації.

  Денверська модель раннього втручання для дітей з аутизмом (Early Start 

Denver Model, ESDM, Sally Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara).

  JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement & Regulation 

Treatment and Approach, Dr. Connie Kasari).

ПОСЛАННЯ ВІД ОСІБ З АУТИЗМОМ

Раннє втручання – це міждисциплі-

нарна, сімейноцентрована система 

допомоги сім’ям, які виховують дітей 

від народження до 4-ох років з по-

рушеннями розвитку чи ризиком їх 

виникнення.

Місія раннього втручання – надання 

підтримки і ресурсів, щоб допомоги 

членам сім’ї та піклувальникам впли-

нути на розвиток дітей завдяки що-

денним навчальним можливостям.

Трагедія не в тому, що ми є, а в тому, що у вашому світі немає місця 

для нас »
Не оплакуйте нас: ми живі, ми реальні, ми маємо право бути тими, 

ким ми є … »
Джим Сінклер

Моя історія – це історія боротьби: з одного боку, щоб ізолюватися, 

відгородитися від цього світу, вберегти себе від нього, а з іншого – 

щоб зрозуміти цей світ, увійти в нього і бути в ньому »
Донна Вільямс

Якби я могла клацнути пальцями і тим самим звільнитися від аутизму, 

я б не робила цього, тому що аутизм – частина моєї особистості »
…найважливішим методом допомоги особам з РСА є розуміння 

і прийняття їх такими, як вони є »
Темпл Грендін


