
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка  

 

Кафедра спеціальної та інклюзивної 

освіти 

Скрипник Тетяна Вікторівна, професор кафедри 

спеціальної психології, корекційної та Інклюзивної 

освіти 

Програма Екзамену з дисципліни 

«Клініко-психологічні аспекти 

дизонтогеній при розладах аутистичного 

спектра» 

Змістовий модуль 1 Медична парадигма вивчення 

аутизму; 

Змістовий модуль 2. Клінічно-психологічні засади 

діагностики дітей з аутизмом 

Змістовий модуль 3. Раннє втручання як простір 

міждисциплінарної взаємодії фахівців медико-

психолого-соціальної сфери   

Змістовий модуль 4. Терапевтичне та психокорекційне 

втручання в системі допомоги дітям з аутизмом та їхнім 

родинам 

Курс  4 

Спеціальність(спеціалізація) 016 Спеціальна освіта   

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 

 

3 академічні години 

Максимальна кількість балів 

 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 

 

 

За перше завдання – мах 10 балів за правильну, 

розгорнуту відповідь, з наявною аргументацію і 

власною позицією студента щодо розглядуваного 

питання 

За друге завдання – мах 15 балів за правильну, 

розгорнуту відповідь, аналіз проблемного питання, 

виокремлення  

головного, загального та специфічного, логічність та 

обґрунтованість. 

За третя завдання – мах 15 балів. 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: 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

Орієнтовний перелік питань для підготовки до 

екзамену 

Питання репродуктивного  характеру: 

1. Розкрийте значення генетичних досліджень 

розладів аутистичного спектра 

2. Охарактеризуйте діагностичні процедури для 

скринінгового етапу виявлення розладів 

аутистичного спектра. 

3. Розкрийте значення біохімічних досліджень 

розладів аутистичного спектра 



4. Надайте характеристику психопатологічних 

досліджень розладів аутистичного спектра 

5. Проаналізуйте особливість діагностичної 

процедури ADOS. 

6. Розкрийте зміст медичної допомоги за аутизму. 

7. Розкрийте поняття «коморбідність» у контексті 

аутизму. 

8. Охарактеризуйте терапевтичні підходи щодо 

клініко-психологічних аспектів розладів 

аутистичного спектра. 

9. Проаналізуйте особливість діагностичної 

методики VB-MAPP. 

10. Розкрийте зміст ресурсів дитини з аутизмом. 

11. Охарактеризуйте особливості пізнавального 

розвитку дітей з розладами аутистичного спектра 

12. Охарактеризуйте особливості медичного 

супроводу дітей з аутизмом в закладі освіти. 

13. Наведіть приклади моніторингових та оцінкових 

процедур, які демонструють позитивну динаміку 

розвитку осіб з аутизмом. 

14. Проаналізуйте психокорекційні підходи до 

клініко-психологічних аспектів розладів 

аутистичного спектра. 

15. Визначте теоретичну основу і галузь практичного 

застосування методу прикладний аналіз поведінки 

(АВА). 

16. Назвіть етапи введення системи PECS в процесі 

роботи з розвитку комунікації дитини з аутизмом. 

17. Проаналізуйте специфіку розладів аутистичного 

спектра як окремого виду дизонтогенезу. 

18. Охарактеризуйте особливі освітні потреби дітей з 

аутизмом 

19. Проведіть порівняльну оцінку трьох груп 

діагностичних процедур: скринінгу, 

диференційного та поглибленого оцінювання.  

20. Проаналізуйте особливість діагностичної 

методики Leiter-3. 

21. Розкрийте особливості мовленнєвого розвитку 

осіб з аутизмом. 

22. Розкрийте зміст програм для родин із системи 

раннього втручання.  

23. Розкрийте зміст співпраці вчителя-логопеда та 

практичного психолога на засадах командної 

взаємодії. 

24. Охарактеризуйте особливості психомоторного 

розвитку дітей з аутизмом. 

25. Назвіть супутні захворювання (порушення 

розвитку) за аутизму. 

26. Розкрийте суть поняття «психогенний аутизм».  

27. Розкрийте сутність та надайте приклади рухових 

стереотипій у дітей з аутизмом. 

28. Охарактеризуйте особливості соціально-емоційної 

сфери у дітей з аутизмом. 

29. Визначте теоретичну основу і галузь практичного 

застосування біомедичних методів корекції 

аутизму. 

30. Назвіть діагностичні критерії клінічних форм 

розладів аутистичного спектра на основі 



класифікатора МКБ 10. 

 

Питання аналітичного характеру: 

1. Визначте умови, за яких треба здійснювати 

навчання дитини за поведінковим підходом 

(ситуація – невміння дитини вдягати штани).  

2. Визначте заходи, які варто зробити, щоб відбувся 

ефективний перехід від системи раннього 

втручання до системи дошкілля.  

3. Визначте доречність застосування  діагностичної 

методики PEP-3 для дітей з аутизмом. 

4. Проаналізуйте стандартні вимоги до служби 

раннього втручання. 

5. Зробіть порівняльний аналіз таких методів з 

науково доведеною ефективністю для дітей з 

аутизмом, як TEACCH і АВА. 

6. Проведіть аналіз відмінностей між мульти- та 

міждисциплінарною допомогою особам з аутизмом 

та їхнім родинам. 

7. Зробіть ієрархію сильних сторін підходу  

прикладний аналіз поведінки (АВА) та доречність 

його застосування для дітей з аутизмом на відміну 

від інших дітей. 

8. Надайте обґрунтування, чому той чи інших метод 

має або не має науково доведену ефективність. Які 

з цих методів вважаються найдієвішими для осіб з 

аутизмом і чому саме? 

9. Доведіть, що застосування програм раннього 

втручання є життєвою необхідністю для дітей з 

аутизмом та їхніх родин. 

10. Доведіть доречність застосування методу 

DIR/Floortime у навчально-виховному процесі 

дітей з аутизмом. 

11. Порівняйте за схожістю та відмінністю  прояви в 

осіб з аутизмом та синдром гіперактивності та 

дефіцитом уваги. 

12. Проведіть порівняльний аналіз таких методів з 

науково доведеною ефективністю для дітей з 

аутизмом, як «Соціальні історії» та «PECS».  

13. Порівняйте різні методи, засоби, прийоми 

корекції мовленнєвих ускладнень у дітей з 

аутизмом. Обґрунтуйте 2-3 метода і 2-3 засоби, які 

мають найбільшу ефективність.  

14. Проаналізуйте доцільність призначення методу 

«структурованого навчання» в роботі з аутичними 

дітьми. 

15. Розкрийте суть міжвідомчої взаємодії: медицина, 

освіта, соціальна політика. 

16. Розкрийте алгоритм реалізації принципу 

наступність на рівні «раннє втручання - дошкілля». 

17. Розкрийте сутність етапів сенсо-моторного 

розвитку Дж. Айрес.  

18. Встановіть відповідність між перешкодами в 

процесі впровадження програми раннього 

втручання та методами їх долання. 

19. Розкрийте сутність теорії М. Бернштейна про 

координаційні рівні дій. 

20. Обґрунтуйте доречність застосування 



нейропсихологічних методик у контексті вивчення 

аутизму. 

21. Охарактеризуйте основи клініко-психолого-

педагогічного вивчення дітей з розладами 

аутистичного спектра. 

22. Доведіть доречність застосування методу 

«фізичні вправи та фізичне навантаження» у 

контексті корекційно-розвивальної роботи з 

аутичними дітьми. 

23. Визначте 3-4 умови запобігання психогенного 

аутизму у дітей. 

24. Розкрийте зміст та практичну значущість 

міжвідомчого документу «Аутизм у дітей: 

адаптована клінічна настанова, заснована на 

доказах». 

25. Розкрийте зміст принципу деонтології у контексті 

професійної діяльності корекційного педагога. 

26. Порівняйте за схожістю та відмінністю  прояви в 

осіб з аутизмом та сенсорною алалією. 

27. Проведіть співставний аналіз стану «гіпер» та 

«гіпо» чутливість дітей з аутизмом. 

28. Обґрунтуйте ідею застосування методу сенсорно-

інтегративна терапія для формування передумов 

навчання і розвитку дітей з аутизмом. 

29. Проведіть співставний аналіз методик із 

«золотого стандарту» діагностики аутизму: CARS 

та ADOS. 

30. Обґрунтуйте, яким чином можна організувати 

допомогу дітям з аутизмом у відповідності до ідеї 

Лурія про послідовне формування трьох блоків 

мозку?  

 

Питання практичного характеру: 

1. Розробіть тези консультування батьків з приводу 

їхнього звернення щодо підозри аутизму у 

дитини. 

2. Визначте питання, які варто вирішувати з 

батьками, які звернулися до фахівця щодо 

готовності дитини з аутизмом до школи. 

3. Розробіть «соціальну історію» для дитини з 

аутизмом, яка кричить і кусає себе, коли їй не 

дають бажаний предмет (машинку). 

4. Назвіть чинники, за якими буде відбуватися 

визначення індивідуальної корекційно-

розвивальної програми для дитини. Розкрийте 

роль фахівців та батьків у цьому процесі. 

5. Наведіть приклад застосування методу з науково-

доведеною ефективністю «терапія з 

однолітками». Як підготувати до впровадження 

цей метод і як технологічно його реалізовувати. 

6. Визначте методи, які варто застосувати, коли 

дитина з аутизмом виявляє свавілля, 

неслухняність. 

7. Визначте методи, які варто застосувати, зважаючи 

не те, що дитина з аутизмом не вміє задавати 

питання, а також відповідати на питання інших 

людей. 

8. Визначте методи, які варто застосувати, якщо  



 


