
ФАХІВЦІ ПРО СИТУАЦІЮ З 
АУТИЗМОМ В УКРАЇНІ-2020
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
УЧАСНИКІВ IPAC-2020



Статус респондентів

21-29 листопада 2020р. у рамках Другої 
Міжнародної практичної конференції 
з аутизму IPAC-2020 було проведено 
анонімне опитування її учасників —
близько 300 осіб, які фахово займаються 
питанням аутизму в Україні. Участь в 
опитуванні взяли представники фактично 
всіх регіонів України. Організатори IPAC-
2020 зауважують, що опитування хоч і 
не є репрезентативним,  загалом воно 
обєктивно відображає думку національного 
фахового середовища у даній сфері. 

Як засвідчив аналіз отриманих даних, 
рівні розвитку питань і наявності проблем, 
повязаних з аутизмом, є приблизно 
ідентичними для всіх регіонів  України, 
незалежно від місця проживання 
респондентів. Втім, одну регіональну 
особливість хотілося б виділити, і це — 
висока, в порівнянні з іншими регіонами, 
активність, яку продемонстрували і на 
конференції, і в опитуванні представники 
Донецької і Луганської областей.   

МГО «Дитина з майбутнім» та Оргкомітет 
IPAC-2020 висловлює щиру подяку всім, хто 
взяв участь в опитуванні і долучився до його 
організації.  

Ми сподіваємося, результати опитування 
будуть цікавими для всього українського 
суспільства і стануть у нагоді для всіх, від 
кого залежить створення в Україні умов для 
життя і розвитку дітей і дорослих людей з 
аутизмом. 
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Чи задоволені Ви рівнями 
інформованості та доступу до 

інформації про аутизм?

На Вашу думку, в якій мірі члени 
родин беруть участь у вихованні і 

розвитку дітей з аутизмом?
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Чи задоволені Ви рівнем дошкільної 
підтримки дітей з аутизмом?

Чи задоволені Ви рівнем підтримки 
дітей з аутизмом у молодших класах?

Чи задоволені Ви рівнем підтримки дітей з 
аутизмом у середніх та старших класах?

Чи задоволені Ви рівнем підтримки людей 
з аутизмом у вищих навчальних закладах?
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Чи задоволені Ви рівнем доступу 
до професійних послуг для людей з 

аутизмом у вашому регіоні? 

Чи задоволені Ви наявною 
інфраструктурою розвитку й дозвілля 
людей з аутизмом у вашому регіоні?

Яким чином пандемія СOVID-19 вплинула на 
фізичний і психологічний стан людей з аутизмом?
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Ми також попросили респондентів виділити основні проблеми для людей з аутизмом в Україні у 2020 році. 
До переліку ТОП-5 таких проблем увійшли:

Ізоляція та інші 
обмеження через 
пандемію СOVID-19

Нестача кваліфікованих 
фахівців та інфраструктури 
з їх підготовки

Нерозвиненість 
інфраструктури для людей 
з особливими потребами

Неосвіченість і неготовність 
суспільства до прийняття людей 
з особливими потребами

Недостатня 
інформованість 
батьків
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