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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, 

творчий підхід до розв’язання завдання та вправність у 

демонстрації практичних прийомів та навичок 

корекційно-розвивальної роботи. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
Орієнтовний перелік питань для підготовки до 

екзамену 

Питання репродуктивного та аналітичного характеру: 

 

1. Розкрийте поняття «базові передумови навчання і 

розвитку дітей з аутизмом», а також місце і роль у 

цьому контексті таких завдань, як нормалізація стану 

дитини з РАС і становлення її соціальних якостей. 

2. Розкрийте зміст соціального розвитку дітей з 

аутизмом, етапи його становлення та конкретні дії 

фахівців й батьків у цьому процесі.  

3. Дайте сучасне визначення розладів аутистичного 

спектра. Чим аутизм принципово вирізняється серед 

інших порушень розвитку? 

4. Напишіть перелік пріоритетності у процесі вибору  



SMART-цілей для аутичної дитини. Обґрунтуйте 

послідовність представлених у цій ієрархії сфер 

розвитку. 

5. Розкрийте суть системи оцінювання та 

моніторингу щодо вивчення особливостей розвитку 

дитини з аутизмом та динаміки її розвитку. 

6. Розкрийте зміст сенсорної дієти. З якою метою 

вона застосовується, хто бере у ній участь, які 

очікувані результати від її впровадження?  

7. Напишіть 2-3 діагностичні методики для вивчення 

наявності аутизму у дітей та особливостей їхніх 

проявів. Розкрийте складнощі діагностики у дітей з 

аутизмом інтелектуальної сфери. 

8. Напишіть про значення пропріоцептивної системи 

для розвитку дітей, в цілому (і дітей з аутизмом, 

зокрема)? Які особливості її у дітей з аутизмом і які 

шляхи позитивного впливу на цю систему? 

9. Напишіть про значення вестибулярної системи. 

для розвитку дітей, в цілому (і дітей з аутизмом, 

зокрема)? Які особливості її у дітей з аутизмом і які 

шляхи позитивного впливу на цю систему? 

10. Напишіть про значення тактильної системи. для 

розвитку дітей, в цілому (і дітей з аутизмом, зокрема)? 

Які особливості її у дітей з аутизмом і які шляхи 

позитивного впливу на цю систему? 

11. Напишіть про систему засобів з обтяжувачами у 

контексті корекційно-розвивальної роботи з аутичними 

дітьми. Які очікування фахівців щодо застосування цих 

засобів для дітей з аутизмом? 

12. За який напрям розвитку дитини з аутизмом має 

відповідати вчитель-логопед? Якими уміннями він має 

володіти? Які шляхи удосконалення його майстерності 

щодо надання грамотної допомоги і підтримки дитини 

з аутизмом? 

13.  Розкрийте зміст методу альтернативної 

комунікації PECS. До якої групи методів він 

відноситься? Які особливості цього підходу? Які етапи 

треба здійснити, щоб дитина мала змогу послідовно 

оволодіти цим методом? 

14. Розкрийте зміст методу DIR/Floortime. До якої 

групи методів він відноситься? Які особливості цього 

підходу? Які етапи треба здійснити, щоб дитина мала 

змогу послідовно оволодіти цим методом? 

15. Розкрийте зміст методу АВА-терапія. До якої 

групи методів він відноситься? Які особливості цього 

підходу? Які етапи треба здійснити, щоб дитина мала 

змогу послідовно оволодіти цим методом? 

16. Розкрийте зміст методу сенсорно-інтегративна 

терапія? Які особливості цього підходу?  

17. Розкрийте зміст методу «соціальні історії». Які 

особливості цього підходу? Які етапи треба здійснити, 

щоб дитина мала змогу послідовно оволодіти цим 

методом? 

18. Розкрийте зміст методу TEACCH. До якої групи 

методів він відноситься? Які особливості цього 



підходу? Напишіть, що треба зробити, щоб дитина 

засвоїла алгоритм праці у межах «робочої системи»? 

19. Напишіть про особливості роботи логопеда у 

контексті допомоги дітям з РАС, 

20. Розкрийте суть когнітивної теорії аутизму 

(«Theory of Mind». 

21. Розкрийте зміст етапів, які треба здійснити, щоб 

дитина мала змогу послідовно розвинути сенсо-

моторну інтеграцію? 

22. Розкрийте суть стереотипної діяльності дітей з 

РАС, надайте приклади стереотипій за аутизму та 

пояснення таких їхніх проявів. 

23. Розкрийте характерні для дітей з РАС 

комунікативно-мовленнєві прояви. 

24. Розкрийте характерні для дітей з РАС 

особливості психомоторної сфери. 

25. Розкрийте головні ідеї співпраці вчителя-

логопеда, вчителя закладу освіти та асистента вчителя. 

Обґрунтуйте свою думку. 

26. Розкрийте головні ідеї співпраці вчителя-

логопеда та батьків дитини з РАС. Обґрунтуйте свою 

думку. 

27. Розкрийте зміст підходу «візуальна підтримка». 

Які різновиди візуальної підтримки Ви знаєте, для чого 

вони застосовуються і чому сприяють успіху щодо 

комунікації та взаємодії з аутичними дітьми?  

28. Розкрийте ефективні умови організації 

корекційно-розвивальної роботи для дітей з аутизмом. 

29. Розкрийте підґрунтя, на яке мають спиратися 

фахівці у процесі розроблення дієвої корекційно-

розвивальної роботи для дітей з аутизмом. 

30. Напишіть підходи та методи допомоги аутичним 

дітям з науково доведеною ефективністю. Назвіть 

критерії, за якими ці практики потрапляють до групи 

методів з науково доведеною ефективністю.  

 

Питання творчого характеру: 

1. Проаналізувати, як когнітивні теорії аутизму 

(«Theory of Mind», теорія центрального зв’язку та теорія 

порушення виконавчої функції) можуть пояснити 

порушення за аутизму. 

2. Зробіть порівняльний аналіз особливостей 

здійснення корекційно-розвивальної роботи у закладі 

дошкільної освіти та у закладі загальної середньої 

освіти.  

3. Розкрийте суть поняття «проблемна» поведінка 

дітей з аутизмом та поясніть чинники появи у них 

подібних поведінкових проявів.  

4. Назвіть відомі вам 3-4 ключові поняття теорії 

сенсорної інтеграції Дж. Айрес. Дайте пояснення 

кожному з них. Розкрийте їхню роль у процесі цілісного 

розвитку дітей з аутизмом. 

5. Розкрийте поняття «генералізація навичок». Чому 

робота у цьому напрямі вадлива для дітей з аутизмом? 

Обґрунтуйте свою думку. 



6. Розкрийте поняття «корекційно-розвивальна 

стратегія» для дитини з аутизмом. Подайте її 

відмінність від типових занять з аутичними дітьми. 

7. Обґрунтуйте, чому заняття в індивідуальному 

режимі підтримують аутичність дітей з РАС. У яких 

випадках все ж таки варто проводити такі заняття і з 

якою головною метою? 

8. Розкрийте зміст вислову «ядерні порушення у 

дітей з аутизмом – брак соціальних якостей». Як 

спостерігаючи за дитиною можна це помітити? Які 

питання треба задати матері аутичної дитини, щоб 

підтвердити своє припущення щодо порушень у плані 

соціально-емоційної сфери?  

9. Назвіть відомі вам альтернативні підходи та 

методи допомоги аутичним дітям. Обґрунтуйте 

необхідність застосування таких підходів. 

10. Порівняйте особливості психолого-педагогічної 

допомоги аутичній дитині при «кабінетному» форматі 

роботи та системному підході. Які переваги ситсемного 

підходу Ви убачаєте?  

11. Розкрийте зміст вислову «комфортні умови для 

дітей з аутизмом», а також надайте порівняння трьох 

видів середовища для них: стресогенного, комфортного 

та розвивального. 

12. Порівняйте три види допомоги для дітей з 

аутизмом: вербальну, фізичну та візуальну. Як фахівцям 

і батькам варто застосовувати ці види допомоги і до 

чого прагнути?  

13. Охарактеризуйте головні ідеї та прийоми роботи 

аутичних дітей за програмою TEACCH. Обґрунтуйте 

необхідність застосування цього методу. 

14. Розкрийте можливості та обмеження методу 

альтернативної комунікації (обмін комунікативними 

картками та зображеннями).  

15. Охарактеризуйте особливості терапії з однолітками 

в системі роботи з аутичними дітьми. Обґрунтуйте 

необхідність застосування цього методу. 

16.  Розкрийте наукове підґрунтя та основні 

інструменти методу сенсорної інтеграції Дж. Айрес. 

17. Яке значення має соціально-емоційна сфера у 

межах цілісного розвитку аутичної дитини та які 

підходи з науково-доведеною ефективністю варто 

застосовувати для розвитку цієї сфери?   

18. Яке значення має психомоторна сфера у межах 

цілісного розвитку аутичної дитини та які підходи з 

науково-доведеною ефективністю варто застосовувати 

для розвитку цієї сфери?   

19.  Зробіть перелік засобів для сенсорної інтеграції, 

необхідних для роботи на базових рівнях цілісного 

розвитку дітей з аутизмом. Розкрийте користь від 

застосування кожного з цих засобів.  

20. Яке значення має когнітивна сфера у межах 

цілісного розвитку аутичної дитини та які підходи з 

науково-доведеною ефективністю варто застосовувати 

для розвитку цієї сфери?  



21. Напишіть головні недоліки типової корекційно-

розвивальної роботи для дітей з аутизмом, а також 

змісту поняття «додаткові освітні послуги» та 

особливості реалізації цих послуг у закладі загальної 

середньої освіти.  

22. Напишіть  не менше трьох вимог до грамотно 

організованої корекційно-розвивальної роботи з 

аутичними дітьми. Обґрунтуйте свою думку. 

23. Напишіть зміст з 5-6 пунктів щодо партнерської 

взаємодії між фахівцями та батьками дітей з аутизмом. 

24. Розкрийте принципові відмінності щодо 

командного супроводу у розвинутих країнах та Україні 

за пунктами: наявність координатора, ставлення до 

батьків дітей з ООП, ставлення до дитини з ООП, 

обов’язки учасників командного супроводу. 

25.  Напишіть типові сильні сторони дітей з аутизмом 

та їхні потреби, які необхідно задовольняти в закладі 

освіти та вдома. Надайте два приклади, що 

демонструють, як можна задовольняти особливі освітні 

потреби дітей з РАС. 

26. Доведіть, що розлади аутистичного спектра – це 

загальне порушення розвитку. Чому неправомірно 

казати, що аутизм – це порушення поведінки, або що це 

– афективне / афективно-когнітивне порушення? 

27. Назвіть по три ознаки порушень у межах 

психомоторної, соціально-емоційної та когнітивної 

сфер розвитку, при тому розташувати їх у 

послідовності: від тієї, що формується раніше до тієї, 

що формується пізніше (стосовно кожної сфери 

розвитку).    

28.  Розкрийте суть методу «Моделювання шкільної 

ситуації» та напишіть алгоритм реалізації цього методу. 

29.  Напишіть рекомендації для вчителя-логопеда (6-7 

пунктів) у контексті професійної допомоги дітям з РАС. 

30.  Напишіть головні завдання перших трьох стадій 

сенсорно-інтегративної терапії для дітей з аутизмом (за 

Дж.Айрес).   

 

Приклади питань для усних відповідей і 

демонстрації практичних прийомів 

1. Назвіть приблизний перелік заходів з використанням 

стратегії «сенсорна дієта» для хлопчика з аутизмом 5 

років, який має такі прояви, як: усе тягне до рота, реагує 

істериками на заборону бажаного, стереотипно маше 

руками, коли йому щось подобається, або коли 

знервований, не відгукується на звернення дорослого. 

Продемонструйте 2-3 прийоми, які варто застосовувати 

у такому випадку. 

2. Покажіть, які прийоми треба застосовувати, щоб 

нормалізувати у аутичної дитини тонус і розвивати 

тонічну регуляцію? 

3. Як можна пересвідчитися, що у дітей з аутизмом 

неузгоджено працюють різні сенсорні системи, такі, як: 

зорова, слухова, тактильна? Продемонструйте 

діагностичні прийоми, необхідні для цього. 



 


