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Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної 

роботи з аутичними дітьми 

Курс  3  

Спеціальність(спеціалізація) Корекційна освіта (логопедія) (Робота з аутичними 

дітьми) 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова  

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Тестові завдання. Максимальна кількість балів 10 

(за кожну правильну відповідь 2 бали). У відповіді 

студента оцінюється  правильність відповіді. 

Питання 2. Максимальна кількість балів за 

відповідь 15. У відповіді студента оцінюється 

системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз 

проблемного питання, виділення головного, 

загального та специфічного. 

Питання 3. Максимальна кількість балів за 

відповідь 15. У відповіді студента оцінюється 

орієнтація на знання з курсу, обґрунтованість 

відповіді з опорою на теоретичні знання курсу та 

творчий підхід до розв’язання завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

І питання: тестові завдання  

ІІ питання теоретичного змісту:  

1. Дайте сучасне визначення аутизма (МКХ-10). 

2. Поясніть сутність термінологічного паралелізму 

щодо розладів аутистичного спектра. 

3. Які форми аутизма зафіксовано в міжнародній 

класифікації хвороб десятої редакції?  

4. Назвіть діагностичні критерії розладів аутистичного 

спектра за міжнародним протоколом психіатрів 

DSM-V. 

5. Назвіть особливі клінічні прояви дитячого аутизма. 

6. Назвіть особливі клінічні прояви атипового аутизма. 

7. Назвіть клінічні прояви параутичних розладів. 

8. Назвіть клінічні прояви синдрома Аспергера. 

9. Назвіть клінічні прояви інших дезінтегративних 

розладів. 

10. Назвіть клінічні прояви гіператкивного розладу, 

асоційованого з розумовою відсталістю та 



моторними стереотипіями. 

11. Назвіть відомі вам теорії аутизма. Коротко 

охарактеризуйте дві на ваш вибір. 

12.  В яких сферах розвитку визначили найбільш 

загальні ознаки аутизма Л. Вінг та Д.Гулд? 

13.  Які одиниці спостерігання за психологічними 

особливостями дітей з аутизмом визначено Т. 

Скрипник? 

14. Назвіть параметри оцінювання ступеня аутистичних 

проявів, що включено до опитувальника CARS. 

15.  Назвіть параметри оцінювання ризику аутистичних 

розладів в опитувальнику M-CHAT. 

16.  Назвіть параметри діагностування аутичної дитини 

за шкалою ADOS. 

17.  Назвіть відомі вам основні поняття теорії 

Б. Скінера. 

18.  Назвіть складові функціонального аналізу 

поведінки. 

19.  Назвіть відомі вам підходи та методи допомоги 

аутичним дітям з науково доведеною ефективністю. 

20.  Назвіть відомі вам основні поняття теорії сенсорної 

інтеграції Дж. Айрес. 

21.  Назвіть відомі вам альтернативні підходи та методи 

допомоги аутичним дітям. 

22.  Назвіть основні напрями психолого-педагогічної 

допомоги аутичній дитині при системному підході. 

23. Назвіть фахівців, які можуть бути залучені до 

міждисциплінарної команди супроводу аутичної 

дитини. 

24.  Назвіть відомі вам зони організації навчального 

простору, які представлені в системі педагогічного 

дизайну. 

25.  Назвіть структуру Індивідуальної програми 

розвитку для дитини з аутизмом.  

       ІІІ питання аналітичного та практичного 

характеру:  

1. Чому в сучасній психології та педагогіці 

спостерігаються суперечності в розумінні сутності 

розладів аутистичного спектра? 

2. Розкрийте особливості визначення ознак аутизма 

Л. Каннером та Г. Аспергером.  

3. Порівняйте особливості розуміння специфічних 

проявів у комунікативній сфері аутичних дітей 

Н. Базими та І. Логвінової. 

4. Проаналізуйте особливості психологічної 

класифікації типів аутистичних порушень 

Т. Скрипник та Д. Шульженко. 

5. Проаналізуйте особливості психологічної 

класифікації типів аутистичних порушень 

Т. Скрипник та О. Нікольської. 

6. Проаналізуйте особливості психологічної 

класифікації типів аутистичних порушень 

О. Нікольської та Д. Шульженко. 

7. Проаналізуйте особливості психологічних рис 

синдрому Каннера та синдрому Аспергера. 



8. Проаналізуйте особливості психологічних рис 

дитячого аутизма та атипового аутизма. 

9. Розкрийте особливості пояснення причин 

аутистичного порушення сучасними науковими 

підходами (теорія функціонування дзеркальних 

нейронів, генетичні теорії, теорії функціонування 

мозку). 

10. Розкрийте особливості пояснення причин 

аутистичного порушення сучасними науковими 

підходами (когнітивна теорія, теорія патогенних 

чинників, біологічна теорія). 

11. Розкрийте особливості пояснення причин 

аутистичного порушення сучасними науковими 

підходами (імунологічна теорія, генетична 

концепція, неврологічна концепція). 

12. Здійсніть порівняння діагностичних критеріїв 

дезінтеграційного розладу в дитячому віці та 

гіперактивного розладу, асоційованого з розумовою 

відсталістю та стереотипними рухами (МКХ-10). 

13. Порівняйте особливості психодіагностичних 

методик оцінювання аутичних дітей ADOS та 

CARS. 

14. Порівняйте особливості психодіагностичних 

методик оцінювання аутичних дітей ADOS та M-

CHAT. 

15. Порівняйте особливості психодіагностичних 

методик оцінювання аутичних дітей CARS та M-

CHAT. 

16. Розкрийте вимоги до експериментатора під час 

діагностичного скринінгового дослідження. 

17. Які методи ранньої діагностики ризику формування 

аутизма вам відомі? У чому переваги та труднощі 

використання цих методик як превентивного заходу 

попередження соціальної дезадаптації дітей з 

аутизмом. 

18. Розкрийте можливі позитивні ефекти додаткових 

методів дослідження стану здоровʼя аутичної 

дитини для її розвитку на навчання. 

19. Здійсніть порівняльну характеристику наукових 

засад сучасних програм та методів роботи з 

аутичними дітьми з науково доведеною 

ефективністю.  

20. Здійсніть огляд форм роботи з аутичною дитиною в 

системі прикладного аналізу поведінки. 

21. Охарактеризуйте принципи та прийоми роботи 

аутичних дітей за програмою TEACCH. 

22. Розкрийте можливості та обмеження методу 

альтернативної комунікації (обмін комунікативними 

картками та зображеннями). 

23. Охарактеризуйте особливості терапії з однолітками 

в системі роботи з аутичними дітьми. 

24. Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти 

методу сенсорної інтеграції Дж. Айрес. 

25. Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти 

нейрокінезотерапії 



 


