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 Передмова 

Розлади аутистичного спектра (РАС) - порушення нейророзвитку, 

основними особливостями яких згідно з МКХ-10 (ВООЗ, 1992) є якісні 

порушення реципрокної соціальної взаємодії та спілкування, обмежені, 

повторювані, стереотипні поведінка, інтереси й заняття. Серед особливостей 

дітей із РАС - порушення мовлення (деякі з них не розмовляють зовсім, інші 

відстають у мовному розвитку); уникання емоційного контакту; схильність до 

усамітнення; напади агресії та істерики; слабка зацікавленість іграшками; 

стереотипність поведінки та страх змін. Основні ознаки аутистичної поведінки 

зазвичай з’являються в ранньому дитинстві, але не завжди помітні до ви- 

никнення обставин, у яких мають бути продемонстровані складніші форми 

соціальної поведінки, наприклад, коли дитина йде до дитячого садка, або до 

початкової чи середньої школи. Із віком, при досягненні повноліття або у період 

старіння, спостерігається вікова патопластика аутистичних форм поведінки. 

Деякі особи з РАС здатні жити самостійно і продуктивно, інші страждають на 

тяжкі порушення і потребують довічного догляду. Вони часто стикаються зі 

стигматизацією і порушенням прав людини, до того ж їх підтримка є 

недостатньою. 
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