
 

 
 

                                           

  

ТРЕНІНГ НАВИЧОК ПІКЛУВАННЯ  
ДЛЯ РОДИН ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ 

ЧИ ЗАТРИМКАМИ РОЗВИТКУ 

СТ. 2 
Вступ, для кого тренінг та хто його може 
проводити? 

СТ. 3 
Структура тренінгу, формат проведення 
очікувані результати та теми занять 

СТ. 4 
Методологічні засади тренінгу та 
впровадження.  

 

 
Завантажити усі тренінгові матеріали: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KTpWOSU
1RrqDekm8cVrkatgJICnax-_9?usp=share_link 

Застереження!!! 
За посиланням ви отримаєте доступ до матеріалів, 
які ще не пройшли повну адаптацію та перевірку на 
відповідність ВООЗ. Остаточна версія англійською 
мовою є тут: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240048836 
Онлайн курс (англ. мовою): 
https://openwho.org/courses/caregiver-skills-training



 

 

    ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ТРЕНІНГ? 

- Тренінг проводиться для 
піклувальників (батьків, рідних, 
опікунів тощо) дітей 2-9 років із 
розладами чи затримками розвитку.  

- У тренінгу можуть брати участь 
піклувальники, які занепокоєні 
розвитком дитини.  

- Для участі у тренінгах НЕМАЄ потреби, 
щоб дитині офіційно було встановлено 
діагноз.  

ХТО І ДЕ МОЖЕ ПРОВОДИТИ 
ТРЕНІНГ? 

- Для проведення тренінгу не обов’язково 
мати спеціалізовану освіту. Він 
розроблений так, що його можуть 
проводити як фахівці у сфері психічного 
здоров’я (психологи, психіатри тощо), так і 
не-фахівці (медсестри, соціальні 
працівники, самі піклувальники та інші).  

- Важливо, щоб надавачі тренінгів 
(фасилітатори) пройшли відповідне 
навчання (тренінг фасилітаторів) та 
отримували супервізії під час проведення 
тренінгів. 

- Тренінг може проводитися на базі 
закладів освіти, охорони здоров’я, 
соціальних послуг, інших закладів і 
організацій у громадах.  

 

 ВСТУП 

Батьки та інші піклувальники відіграють 
критичну роль у розвитку та підтримці 
добробуту дітей. Це справедливо для усіх 
піклувальників та усіх дітей, звісно. Втім, це 
особливо стосується піклувальників дітей із 
затримками та розладами розвитку! 
Найчастіше вони не мають необхідних 
засобів для відповіді на виклики, з якими 
стикаються щодня.  

Щоб задовольнити ці потреби, у ВООЗ, у 
співпраці із батьківськими асоціаціями з усіх 
країн-членів та Autism Speaks у 2015 році 
почали розробку цього тренінгу. У 2020 році, 
за підтримки проекту «Психічне здоров’я 
для України» та Українського офісу ВООЗ в 
Україні розпочалося впровадження 
ТРЕНІНГУ НАВИЧОК ПІКЛУВАННЯ ДЛЯ 
РОДИН ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ ЧИ 
ЗАТРИМКАМИ РОЗВИТКУ (ТНП).  

Керівник впровадження тренінгу від проєкту 
«Психічне здоров’я для України» - Віталій 
Климчук. З будь-яких питань, пов’язаних із 
впровадженням тренінгу, звертайтеся за 
вказаними далі контактами:  

+38 093 131 63 24  vitalii.klymchuk@mh4u.in.ua  

 

   



 

 

   ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТРЕНІНГУ 
- Прогрес піклувальників щодо цілей 

розвитку дитини. 
- Покращення залучення дитини до 

спільної діяльності, комунікації та 
поведінки. 

- Покращення психологічного добробуту 
піклувальників та функціонування 
родини в цілому. 

- Внесок у зниження стигми у громаді.  

ТЕМИ ЗАНЯТЬ:  

1. Знайомство. Залучення дитини до 
активності. 

2. Продовжуємо залучати дітей. 
3. Допомагаємо дітям залучатися до 

Ігрових та Домашніх Рутин. 
4. Розуміємо комунікацію. 
5. Сприяємо комунікації. 
6. Запобігаємо викличній поведінці. 

Допомагаємо дітям бути 
залученими та регульованими. 

7. Навчаємо альтернативам 
викличної поведінки. 

8. Навчаємо новим умінням: 
маленькі кроки та рівні допомоги. 

9. Вирішення проблем та турбота про 
себе.  

 

 СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ 

Тренінг передбачає: 
- 9 групових занять; 
- 3 телефонні дзвінки; 
- 3 візити додому.  

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ  

- Ведучі тренінгу (фасилітатори) 
мають комплект «Посібників 
фасилітаторів» (по 1 на кожне 
заняття). Учасники, відповідно, до 
кожного заняття отримують 
«Посібники учасника». 

- Фасилітатори отримують Форми та 
«Посібник фасилітатора. Візити 
додому».  

- Групові заняття тривають 2-2,5 
години кожне, і проводяться 1 раз 
на тиждень.  

- Візити додому тривають орієнтовно 
90 хв кожен, і проводяться перед 
початком тренінгів, посередині та 
після завершення циклу тренінгів. 

- Тренінги ведуть 2 фасилітатори 
одночасно, оскільки у програмі є 
багато рольових демонстрацій та 
роботи у підгрупах.  

 



 

 

  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ  

В основі тренінгу лежать такі теорії, принципи та 
науково-доведені підходи:  

- Сучасні теорії розвитку; 
- Принципи соціального навчання;  
- Підхід позитивного батьківства;  
- Прикладний аналіз поведінки;  
- Техніка вирішення проблем; 
- JASPER (Joint Attention Symbolic Play Engagement 

Regulation); 
- PRT (Pivotal Response Treatment);  
- DTT  (Discrete Trial Training).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

Впровадження тренінгу відбуваються через підготовку 
тренерів та супервізорів, які у свою чергу проводять 
навчальні тренінги для підготовки фасилітаторів. 
Фасилітатори під супроводом тренерів та супервізорів, 
проводять тренінги для піклувальників. Перші тренінги 
проводяться в парі –тренер та фасилітатор. Наступні – в 
парах фасилітатор-фасилітатор під супервізією.  

Під час впровадження важливим є процес збору даних. 
Інструменти (шкали, опитувальники) та інструкції зі 
збору даних та їх передачі надаватимуться 
фасилітаторам під час навчання.   

 
 

 

 

Залучення 
до спільної 
активності 
через гру та 
повсякденні 
справи

Розуміння та 
сприяння 

комунікації

Сприяння 
адаптивній 
поведінці

Попередження 
та реагування 
на викличну 
поведінку

Добробут і 
турбота про 

себе


