
ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університету імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Науменко Наталія Олександрівна викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти 

Таран Оксана Петрівна доцент кафедри спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

 

Програма екзамену з 

дисципліни 

Система діагностики та раннього втручання при розладах 
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Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання: 

Теоретичні питання 1. Максимальна кількість балів за 

відповідь 10.  

Орієнтація на знання з курсу, викладення інформації в логічній 

послідовності, обґрунтованість відповіді. 

Аналітичні питання 2. Максимальна кількість балів за 

відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз 

проблемного питання, виділення головного, загального та 

специфічного. 

Практичні питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Теоретичні питання 

1. Охарактеризуйте поняття «симптом», «синдром», «нозологія». 

2. Охарактеризуйте поняття «аутистичного спектру»  та його 

клінічних проявів.  

3. Охарактеризуйте основні підходи до систематики розладів 

аутистичного спектру. 

4. Охарактеризуйте основні етапи мовленевого розвитку дітей з 

розладами аутистичного спектру 

5. Охарактеризуйте патопсихологічні методики що 

використовуються для визначення порушень мислення. 

6. Охарактеризуйте характеристику розладів мислення. 

7. Охарактеризуйте тривожні розлади при РАС. 

8. Охарактеризуйте порушення асоціативних зв’язків у дітей з 

розладами аутистичного спектра 

9. Обґрунтуйте загальні принципи формування комунікативних 

навичок.  

10.  Розкрийте сутність проблеми соціальної мотивації при РАС. 

11. Охарактеризуйте принципи формування ефективних стосунків 

між батьками дітей з РАС та фахівцями. 

12. Охарактеризуйте психологічну класифікація дитячого аутизму 

(за О.С. Нікольською). 



13. Охарактеризуйте основні ознаки декомпенсації при розладах 

аутистичного спектру.  

14. Охарактеризуйте вікові особливості інтелектуального розвитку 

дітей з РАС 

15. Розкрийте особливості когнітивних порушень у дітей з РАС. 

16. Розкрийте особливості раннього розвитку (до 3-х років) дітей з 

порушеннями аутистичного спектра. 

17. Охарактеризуйте основні мовленнєві порушення при розладах 

аутистичного спектра. 

18. Охарактеризуйте прояви семантико-прагматичних порушень 

мовлення у дітей з розладами аутистичного спектра. 

19. Охарактеризуйте основні проблемні моделі реагування батьків 

при встановленні комплаєнсу.   

20. Охарактеризуйте тип психічного дизонтогенеза, до якого 

відносяться розлади аутистичного спектра.  

Аналітичні питання 

1. Проаналізуйте відмінності між облігантніми та 

факультативними симптоми та розкрийте їх значення для 

диференційної діагностики. 

2. Проаналізуйте патогенетичні особливості аутистичного 

спектру, обґрунтуйте вашу думку.  

3. Проаналізуйте значення визначення рівнів нервово-психічного 

реагування у дітей та підлітків з порушенням розвитку (за 

В.В.Ковалевим), обґрунтуйте вашу думку.  

4. Здійсніть порівняльний аналіз загальних особливостей типів 

аутистичних розладів за ступенем глибини порушень.  

5. Визначте фактори, які утруднюють визначення рівня 

інтелектуального розвитку у осіб з РАС, проранжуйте їх за 

мірою значимості та обґрунтуйте вашу думку. 

6. Здійсніть порівняльний аналіз компенсаційних, 

субкомпенсаційних та декомпенсаційних механізмів при 

розладах аутистичного спектра. 

7. Здійсніть порівняльний аналіз психопатоподібних та 

неврозоподібних проявів у дітей та підлітків з РАС, наведіть 

приклади.  

8. Проаналізуйте основні ознаки психотичних проявів та засоби 

їх виявлення. 

9. Проаналізуйте основні відмінності атипових форм аутизму, 

обґрунтуйте вашу думку.  

10. Проаналізуйте гендерні особливості розвитку соціальної 

комунікації та емоційно-афекторної сфери у осіб з РАС 

11. Здійсніть порівняльний аналіз  (подібності та відмінності) 

розладів аутистичного спектру та дитячої шизофренії.  

12. Проаналізуйте диференціальні критерії порушень мовлення у 

дітей з розладами аутистичного спектра, та мовленевими 

порушеннями іншої етіології.   

13. Проаналізуйте  критерії диференційної діагностики 

гипердинамічних порушень поведінки та РАС 

14. Проаналізуйте диференціальні критерії резідуально-органічних 

уражень мозку та розладів аутистичного спектра.  



15. Проаналізуйте основні критерії диференційної діагностики  

 


