
«Діти дощу» - хто вони? 

Щороку 2 квітня, починаючи з 2008 року, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 

№ A / RES / 62/139 від 18 грудня 2007 року весь світ говорить про проблему аутизму (World Autism 

Awareness Day). Мета цієї акції - підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають 

невиліковним захворюванням, і покращити якість їхнього життя.  

Аутизм - це порушення розвитку нервової 

системи, яке проявляється протягом перших 

трьох років життя. Це захворювання 

діагностується при наявності трьох симптомів: 

нестачі соціальних взаємодій, порушення 

взаємної комунікації, обмеженості інтересів і 

повторюваного сценарію поведінки. 

Приклади опису цих ознак можна знайти 

в історичних джерелах, які з'явилися задовго до 

введення самого терміну «аутизм». Наприклад, в 

записах Мартіна Лютера міститься згадка про дванадцятирічного хлопчика, можливо, хворого на 

важку форму аутизму. Простежуються симптоми хвороби і в описах «дикого хлопчика з Аверона» - 

Мауглі 18 століття, що мешкав у французьких лісах і потрапив до людей у віці 12 років. 

В даний час у світі найбільш широко визнана статистична оцінка людей з розладом 

аутистичного спектру (РАС) становить приблизно 1% населення. Причини РАС досі досліджуються. 

Сам термін «autismus» був придуманий швейцарським психіатром Ейген Блейлером у 1910 році 

при описі симптомів шизофренії.  

Характерні ознаки аутизму 

 У дитини з аутизмом погано розвивається мова, як рецептивна (розуміння), так і експресивна. 

Найчастіше мова має форму ехолалії (повтори елементів мови, почутих від оточуючих або по 

телевізору). Порушення абстрактного проявляється в нерозумінні таких елементів мови, як 

займенники (твій, мій, його і т. д.). Нездатність дитини говорити або розуміти мову - найбільш 

часта скарга батьків при первинному огляді дитини.  

 Дитина поводиться так, ніби у неї наявний дефіцит відчуття і сприйняття. Проте ретельне 

обстеження не виявляє порушення сенсорних можливостей. Батьки дітей з аутизмом 

скаржаться на те, що їм дуже важко привернути увагу своїх малюків. Зазвичай вони не 

підтримують контакт очима з батьками. 

 Діти з аутизмом зазвичай не мають тісних емоційних контактів з батьками. Це виявляється в 

перші місяці життя, коли батьки виявляють, що дитина не горнеться  до матері, перебуваючи у 

неї на руках, а іноді пручається фізичному контакту, у старшому віці уникає обіймів. 

 Діти з аутизмом не граються іграшками, не проявляючи особливої цікавості до них.  Якщо вони 

граються, то досить своєрідно, наприклад крутять колеса перевернутої іграшкової вантажівки. 

Ця особливість найбільш помітна на другому році життя. 

 Відсутні або помітно обмежені ігри з однолітками. Дитина може або не проявляти цікавості до 

таких ігор, або у нього можуть бути відсутні необхідні ігрові вміння і він, як правило, не звертає 

уваги на інших дітей, якщо тільки не бере участі в простій грі типу «дай-візьми».  

 Навички самообслуговування у дітей з аутизмом відсутні або їх розвиток вкрай затримується. 

Їм складно самим одягатися, користуватися туалетом і без сторонньої допомоги їм не обійтись. 

Такі діти погано розпізнають звичайну небезпеку, за ними потрібен постійний догляд.  

 У дітей з аутизмом можуть спостерігатись часті спалахи люті і агресії. Ця агресія може бути 

спрямована як на себе, так  і на інших. 

 Діти з аутизмом можуть часто демонструвати ритуальну поведінку у формі повторюваних 

стереотипних дій. Вони розгойдуються всім тілом стоячи або сидячи, плескають у долоні, 

обертають предмети, не відриваючись дивляться на світ, вентилятори, вибудовують предмети 

акуратними рядами, підстрибують і присідають або крутяться на одному місці протягом 

довгого часу. 

Ряд видів звичайної поведінки, які охоплюють як «навички-уламки» («splinter-skills») або «острівці 

інтактного інтелектуального функціонування», часто виявляється у дітей з аутизмом.  

Ранній дитячий аутизм - медичний діагноз, тому його може поставити лише дитячий 

психоневролог після ретельного обстеження пацієнта.  


