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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного 

спектра 

Вид дисципліни  Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 1 - 

Семестр 1 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 32 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 50 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формувати у здобувачів освіти: сучасне уявлення про розлади аутистичного 

спектра (РАС), здатність визначати унікальні особливості розвитку дитини з РАС, її 

особливі освітні потреби, розробляти індивідуальну стратегію втручання з опорою на 

сімейно центрований підхід та з оглядом на перспективу розвитку дитини, її активну участі 

в освітньому процесі та житті суспільства; уміння працювати у форматі командної взаємодії 

з іншими фахівцями та батьками, здійснювати рефлексію та удосконалювати практику своєї 

роботи. 

Завдання:  

 формувати загальні компетентності:  

ЗК-1 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК-2 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-3 Здатність працювати в команді. 

ЗК-4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-5 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК-6 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК-9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

 формувати фахові компетентності:  

СК-1 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. 

СК-2 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології 

корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, 

зокрема з особами з розладами аутистичного спектра. 

СК-3 Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-розвивальну, 

консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх потреб здобувачів. 

СК-4 Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у 

процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами на засадах партнерства. 
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СК-5 Здатність приймати ефективні рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

СК-7 Здатність до організації освітнього процесу у спеціальних закладах дошкільної 

і загальної середньої освіти з використанням сучасних засобів, методів, прийомів, 

технологій.  

СК-8 Здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

СК-9 Здатність до організації безпечного і здоров’язбережувального освітнього 

середовища, у тому числі інклюзивного освітнього середовища. 

СКУ-11 Здатність до планування та надання системної допомоги особам з аутизмом 

та їхнім родинам.  

3. Результати навчання за дисципліною: 

РН-1 Здійснювати аналіз еволюційних процесів у сфері освіти осіб з особливими 

освітніми потребами, обґрунтовувати власне бачення шляхів розв’язання наявних 

проблем. 

РН-2 Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою 

отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних технологій 

викладання і супроводження та в ширших мультидисциплінарних контекстах.   

РН-3 Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і стратегії втручання для 

осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з розладами аутистичного спектра, 

генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації 

цих осіб.  

РН-4 Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання 

розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних 

результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби 

дітей та рівень освітньої підтримки. 

РН-5  Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження 

життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

РН-6 Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними 

соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної 

освіти на засадах партнерства. 

РН-7 Робити фаховий внесок до професійних знань і практики та оцінювання 

результатів діяльності команди у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі, мотивувати 

учасників команди супроводу до досягнення спільних цілей.  

РН-8 Приймати ефективні рішення з питань спеціальної та інклюзивної освіти, у тому 

числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати їх розвиток; визначати 

фактори, що впливають на досягнення поставлених цілей, зокрема, вимоги 

споживачів; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні 

наслідки рішень. 

РН-9 Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

РН-10 Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 

джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані. 

РН-12 Організовувати та здійснювати методичний супровід процесу навчання, 

виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах спеціальних 

закладів освіти та інклюзивного освітнього середовища. 

РН-13 Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 

здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та 
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ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, 

можливостей та здібностей дітей. 

РН-15 Планувати і надавати системну допомогу особам з аутизмом та їхнім родинам. 

4. Структура навчальної дисципліни.  Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методичні підходи до вивчення розладів аутистичного спектра 

Тема 1. Особливості розладів аутистичного 

спектра як виду дизонтогенезу 

10 2 2   - 6 

Модульний контроль 2  

Разом 12 2 2   - 6 

Змістовий модуль 2.  

Визначення аутизму за діагностичними критеріями 

Тема 2. Вивчення особливостей розвитку 

дітей раннього віку з аутистичними 

проявами 

12 2  2  - 8 

Тема 3. Визначення наявності аутизму та 

ступеню його вираженості з використанням 

диференційних методик  

12 2  2  - 8 

Модульний контроль 2       

Разом 26 4  4   16 

Змістовий модуль 3. 

Головні напрями та методи впливу на різні сфери розвитку дітей раннього  

й дошкільного віку з аутизмом  

Тема 4. Психолого-педагогічний вплив на 

становлення психомоторної сфери дітей з 

РАС 

10 2 2    6 

Тема 5. Особливості формування 

соціально-емоційної сфери 

10 2 2    6 

Тема 6. Шляхи розвитку комунікативно-

мовленнєвої сфери 

10 2  2   6 

Тема 7. Становлення соціально-побутових 

навичок у дітей з РАС 

8 2  2   4 

Модульний контроль 2       

Разом 40 8 4 4   22 

Змістовий модуль 4.  

Супровід родин дітей з розладами аутистичного спектра 

Тема 8. Методи та засоби підтримки родин 

дітей з розладами аутистичного спектра 

10 2 2    6 

Модульний контроль 2  

Разом 12 2 2 - - - 6 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього за дисципліну 120 16 8 8 - - 50 
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5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль. 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗЛАДІВ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

Тема 1. Особливості розладів аутистичного спектра як виду дизонтогенезу 
 Трансформація уявлень про сутність аутизму: від психіатричного діагнозу до 

соціальної моделі. Історія зміни термінів: від «синдрому раннього дитячого аутизму» 

(набір симптомів; обмеженість за віком, підвиди) до «розладів аутистичного спектра» 

(первазивне порушення розвитку, що має неврологічну природу і триває протягом життя 

особи). Заміна термінів як чинник змін перспективи життєдіяльності осіб з аутизмом. 

Теорії аутизму та чинники порушень розвитку. Коморбідність за аутизму. Особливості 

аутистичних проявів: стан розвитку, вікова диференціація. Головні орієнтири у контексті 

системної допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам. 

Ключові слова: розлади аутистичного спектра, аутичтичні прояви, коморбідність, 

системна допомога. 

Рекомендована основна література [2; 4] 

Рекомендована додаткова література [6; 7; 8; 10] 

 

Змістовий модуль. 2. 

ВИЗНАЧЕННЯ АУТИЗМУ ЗА ДІАГНОСТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ 

Тема 2. Вивчення особливостей розвитку дітей раннього віку з аутистичними проявами 

Особливості та алгоритм дослідження аутизму у дітей раннього віку (міжнародний 

досвід). Різновиди переліку ознак РАС у дітей раннього віку у різних країнах. Дві групи 

діагностичних критеріїв аутизму. Перші ознаки аутизму у дітей раннього віку. 

Скринінгові процедури для виявлення підозри на розлади аутистичного спектра 

(СНАТ, М-СНАТ, СASD, ADI-R та ін.) 

Ключові слова: діагностичні критерії, діагностичний інструментарій, скринінг, рання 

діагностика. 

Рекомендована основна література [2; 3] 

Рекомендована додаткова література [1; 11] 

 

Тема 3.  Визначення наявності аутизму та ступеню його вираженості  

з використанням диференційних методик  
Диференціальна діагностика у контексті встановлення діагнозу та ступеню 

вираженості порушення розвитку. Порядок встановлення діагнозу «РАС». Особливості 

здійснення діагностичних процедур за методиками ADOS та C.A.R.S. Подібність 

аутистичних проявів до характеристик дітей, які мають: затримку психофізичного розвитку 

(складнощі навчальної діяльності), СГДУ,  сенсорну / моторну / сенсо-моторну) алалію, 

глухоту, психологічні травми. 

Ключові слова: диференціальна діагностика, синдром гіперактивності та дефіциту 

уваги (СГДУ), алалія, складнощі навчальної діяльності.   

Рекомендована основна література [4] 

Додаткова література [3; 5; 12] 

 

Змістовий модуль 3. 

 ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ВПЛИВУ НА РІЗНІ СФЕРИ РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ РАННЬОГО Й ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИЗМОМ 

Тема 4. Психолого-педагогічний вплив на становлення  

психомоторної сфери дітей з РАС  

Базові психомоторні функції як підґрунтя фізичних й психологічних якостей дитини 

з РАС, а також її майбутньої освітньої діяльності. Особливості розвитку психомоторної 

сфери у дітей з РАС. Головні завдання психомоторного розвитку дітей раннього й 
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дошкільного віку з РАС. Стратегії втручання психолого-педагогічного впливу на 

формування психомоторної сфери. Прийоми, вправи, інструменти та засоби практичної 

роботи на кожному етапі психомоторного розвитку дітей з РАС.   

Ключові слова: психомоторна сфера, тонічна регуляція, рівновага, пропріоцептивна 

система, вестибулярний апарат, нормалізація стану, психомоторний розвиток.  

.Рекомендована основна література [1; 4] 

Рекомендована додаткова література [2; 11; 14] 

 

Тема 5. Особливості формування соціально-емоційної сфери у дітей з РАС 

Стійкий дефіцит соціального розвитку як «ядерне порушення» за аутизму. Умови 

соціально-емоційного розвитку дітей раннього й дошкільного віку з РАС. Очікувані 

результати внаслідок втручання у напрямі соціально-емоційного розвитку дітей з аутизмом. 

Методичне забезпечення процесу становлення соціально-емоційної сфери у дітей з РАС. 

Вимоги до учасників міждисциплінарної команди супроводу щодо розвитку соціальних 

якостей у дитини з РАС 

 Ключові слова: соціально-емоційна сфера, соціально-емоційний розвиток, соціальні 

якості, соціальна перцепція, емоційна саморегуляція. 

Рекомендована основна література [1; 3] 

Рекомендована додаткова література [3; 14] 

 

Тема 6.  Шляхи розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери  
Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з РАС. Першочерговість 

становлення комунікативних якостей у дітей з аутизмом. Шляхи активізації вербальної та 

невербальної комунікації. Призначення альтернативної та допоміжної комунікації. 

Ключові слова: комунікативно-мовленнєва сфера, комунікативні якості, невербальна 

комунікація, альтернативна та допоміжна комунікація. 

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [1; 2; 9; 13] 

 

Тема 7. Становлення соціально-побутових навичок у дітей з РАС 

Труднощі формування соціально-побутових навичок у дітей з РАС. Навчання дітей з 

РАС алгоритму оволодіння навичками самообслуговування. Орієнтовні етапи формування 

певних навичок з використанням фізичної допомоги дорослого. завдання та зміст стратегій 

втручання щодо формування у дітей з РАС соціально–побутових навичок згідно з  п’ятьма 

рівнями навчання. Процес набуття самостійності у побутових ситуаціях. 

Ключові слова: соціально-побутові навички, самообслуговування, самостійність, 

алгоритм формування навичок. 

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [2; 4; 5] 

Змістовий модуль 4. 

СУПРОВІД РОДИН ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

Тема 8. Методи та засоби підтримки родин дітей з розладами аутистичного спектра  
Родиноцентризм як головний принцип розбудови раннього втручання для дітей з 

особливими потребами (у тому числі, з аутизмом). Методичність та технологічність у 

заходах підтримки родин дітей з РАС. Шляхи впровадження партнерської взаємодії між 

фахівцями і батьками в інтересах навчання і розвитку дитини з аутизмом. 

Ключові слова: родиноцентризм, підтримка родин, методи підтримки, партнерська 

взаємодія.   

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [1; 7; 11] 
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6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Системна 

допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектра» 
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Відвідування лекцій 1 1 1 2 2 4 4 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 - - 2 2 1 1 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 - - 10 20 1 10 

Відвідування практичних занять 1 - - 2 2 2 2 - - 

Робота на практичному занятті 10 - - 10 20 10 20 - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 2 10 4 20 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 42 - 59 - 93 - 42 

Максимальна кількість балів: 236 

Розрахунок коефіцієнта: k=236/60=3.9 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ  

РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

Тема 1. Особливості розладів аутистичного спектра як виду дизонтогенезу (4 год.). 

Проаналізуйте комплексний підхід Фр. Аппе до розуміння сутності аутизму як 

самостійного порушення розвитку за джерелами.  

http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/ 

http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej 

https://outfund.ru/chto-nuzhno-znat-v-samom-nachale/ 

Законспектуйте фрагмент книги (не менш, ніж 8 важливих ідей), який стосується 

теоретичного аспекту розладів аутистичного спектра. На завершення надайте свій коментар 

як відповідь на питання: «Які нові перспективи відкриває підхід, застосований Фр.Аппе до 

розуміння розладів аутистичного спектра?»   

Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, демонструє здатність аналізувати 

і упорядковувати інформацію 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  

неповним чином розкриває зміст завдання та 

упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

8 ідей чітко описано, висновок демонструє розуміння 

завдання і здатність продукувати нові ідеї 

2 

http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/
http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
https://outfund.ru/chto-nuzhno-znat-v-samom-nachale/
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Недостатньо ідей, або вони недостатньо представлені 1 

Вкрай недостатньо важливих ідей 0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

 

Модуль 2. ВИЗНАЧЕННЯ АУТИЗМУ ЗА ДІАГНОСТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ 
Тема 2. Вивчення особливостей розвитку дітей раннього віку з аутистичними 

проявами  (4 год.). 

Використовуючи літературні джерела, проаналізуйте можливості та обмеження 

наявного діагностичного інструментарію щодо виявлення перших ознак аутизму у дітей.  

 Перші ознаки аутизму у дітей // http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612- Pervye-

priznaki-autizma-u-detej 

 Поради тим, хто вперше зіткнувся з діагнозом «аутизм» 

// https://outfund.ru/chto-nuzhno-znat-v-samom-nachale/ 

 Ранні ознаки аутизму // http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki- autizma/ 

На основі цього матеріалу розподіліть ознаки за 3-4 групами і

 зробіть свою    класифікацію ранніх характеристик аутизму.  

 Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, відповідним чином охоплює 

необхідну інформацію, демонструє упорядкованість 

матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Ознаки чітко розподілено за 3-4 групами, співставними за 

змістом і значенням у контексті ознак аутизму 

2 

Не всі виокремлені групи представлено відповідним 

чином за наповненням 

1 

Групи не виокремлено, а також недостатньо підібрано 

ранніх характеристик аутизму  

0 

3 Термінологічна 

та орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Тема 3. Визначення наявності аутизму та ступеню його вираженості з 

використанням диференційних методик (4 год.). 

Завдання: проаналізуйте методики ADOS (ADOS-2) та C.A.R.S. для постановки діагнозу 

«Розлади аутистичного спектра» та ступеню його вираженості, а також алгоритм їх 

проведення. Визначте 6 умов, за яких можна здійснити ефективну діагностичну процедуру. 

Роботу оформіть як презентацію.  

Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідає завданню, орієнтується у темі, демонструє 

упорядкованість матеріалу 

2 

http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
https://outfund.ru/chto-nuzhno-znat-v-samom-nachale/
http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/
http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/
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Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  

неповним чином розкриває зміст завдання та 

упорядковує матеріал 

   1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

   0 

2 Структурні 

елементи 

Усі 6 умов чітко зазначено з усіма відповідними 

деталями 

2 

Не усі умови ефективної діагностики чітко описано з 

відповідними деталями 

   1 

Не визначено умов ефективної діагностики    0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

   0 

 

Модуль 3. ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ВПЛИВУ НА РІЗНІ СФЕРИ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО Й ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИЗМОМ 

Тема 4. Психолого-педагогічний вплив на становлення психомоторної сфери дітей з РАС (4 

год.). 

Проаналізуйте відео, зважаючи на психомоторні прояви дитини 

https://www.youtube.com/watch?v=eVP9wN1Fqi8 Визначте характеристики психомоторного 

розвитку та упорядкуйте їх за 3-4 групами. Роботу подайте як структуровану інформацію 

про особливості психомоторного розвитку дітей з РАС. 

 Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, демонструє розуміння предмету 

вивчення, а також здатність узагальнювати й послідовно 

викладати опрацьований матеріал матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Особливості психомоторного розвитку упорядковано за 

3-4 групами 

2 

Недостатньо структуровано матеріал (2 групи 

психомоторних характеристик, або групи, розподіл яких 

позбавлений логіки) 

1 

Відсутність структурованості матеріалу (1 група) 0 

3 Термінологічна 

та орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Тема 5. Особливості формування соціально-емоційної сфери (4 год.). 

Завдання: Запропонуйте 5 позитивних впливів, які здійснюватимуть (під 

керівництвом експерта) однолітки дитини з РАС та її батьки з опорою на методи з 

науково доведеною ефективністю соціальної спрямованості. Конкретизуйте зміст 

цих впливів. 

Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 

https://www.youtube.com/watch?v=eVP9wN1Fqi8
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1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, подає інформацію практичного 

спрямування, демонструє упорядкованість матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  

неповним чином розкриває зміст завдання та 

упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Визначено 5 позитивних впливів і конкретизовано їх 

зміст 

2 

Визначено 3-4 впливи і недостатньо конкретизовано їх 

зміст 

1 

Визначено 1-2 впливи, зміст не розкрито 0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Тема 6. Шляхи розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери (4 год.). 

Завдання: систематизуйте ті засоби альтернативної комунікації (АК), які доречно 

використовувати фахівцям закладу освіти. Дайте їм 8 рекомендацій для того, щоб 

застосування елементів АК було ефективним у випадку дітей з РАС. 

Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, охоплює необхідну інформацію, 

демонструє упорядкованість матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи (8 рекомендацій) чітко описані з 

усіма відповідними деталями 

2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідними деталями 

1 

Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 

0 

3 Термінологічна 

та орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Тема 7. Становлення соціально-побутових навичок у дітей з РАС (4 год.). 

Завдання: за матеріалами «Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з 

аутизмом «Розквіт» складіть перелік шести необхідних для аутичних дітей соціально-

побутових навичок і підберіть відповідні методи, підходи й засоби для їх формування. 

Роботу оформити як таблицю.   

№ Соціально-побутові навички Методи, підходи та засоби їх формування 

1   

2   

…   

Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 
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1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, охоплює необхідну інформацію, 

демонструє упорядкованість матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи (6 навичок, відповідних методів, 

підходів й засобів) чітко описані з усіма відповідними 

деталями 

2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідними деталями 

1 

Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 

0 

3 Термінологічна 

та орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

 

Модуль 4. СУПРОВІД РОДИН ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

Тема 8. Методи та засоби підтримки родин дітей з розладами аутистичного спектра 

(4 год.). 

Завдання: За уривком про партнерство з батьками з книги Т. Лормана «Інклюзивна 

освіта» складіть методичні поради: 5 порад для фахівців – Як налагоджувати співпрацю з 

батьками; 5 порад  для батьків – Як стати справжніми продуктивними учасниками 

освітнього процесу. 

 

Критерії оцінювання:  

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, охоплює необхідну інформацію, 

демонструє упорядкованість матеріалу 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповним 

чином розкриває зміст завдання та упорядковує матеріал 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 

2 

Більшість структурних елементів чітко описано з 

відповідними деталями 

1 

Структурні елементи представлено недостатньо та/або 

не описано 

0 

3 Термінологічна 

та орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
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№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Тестування «Теоретико-

методичні підходи до 

вивчення розладів 

аутистичного спектра» (25 

тестових завдань)  

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

25  

МКР 2 Тестування «Визначення 

аутизму за діагностичними 

критеріями»  (25 тестових 

завдань) 

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

 

 

25 

МКР 3 Тестування «Головні 

напрями та методи впливу 

на різні сфери розвитку 

дітей раннього й 

дошкільного віку з 

аутизмом» (25 тестових 

завдань) 

Правильні відповіді на тестові 

завдання 

25  

МКР 4 
Тестування «Супровід 

родин дітей з розладами 

аутистичного спектра (25 

завдань) 

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

25  

 

6.4. Форма проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення - письмова 

Критерії оцінювання: 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення - письмова 

Критерії оцінювання: 

Теоретичне питання 1. Максимальна кількість балів за відповідь 10.  

Орієнтація на знання з курсу, викладення інформації в логічній 

послідовності, обґрунтованість відповіді. 

Аналітичне питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  

Системність та ґрунтовність викладу інформації, аналіз проблемного 

питання, виділення головного, загального та специфічного. 

Практичне питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 15.  

Орієнтація на знання з курсу, логічність та доцільність вибраного 

підходу до розв’язання завдання. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Охарактеризуйте розлади аутистичного спектра як самостійний вид дизонтогенезу. 

2. Які типи осіб з аутизмом було описано засновниками науки про аутизм. Які 

принципові відмінності характеристик, наданих Л. Канером та Г.Аспергером. 

3. Подайте перелік ознак РАС у дітей раннього віку. 

4. Дайте загальну характеристику діагностичних методик для проведення скринінгових 

процедур діагнозу РАС. 
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5. Дайте загальну характеристику діагностичних методик для встановлення діагнозу 

РАС. 

6. Доведіть, що назва «розлади аутистичного спектра» є більш сучасною й доречною, 

аніж попередні терміни «синдром аутизму» або «ранній дитячий аутизм». 

7. Представте сильні сторони дітей з РАС. 

8. Представте, як у новому класифікаторі порушень розвитку втілено наукові 

дослідження щодо РАС, порівнявши його з попереднім переліком діагностичних 

критеріїв аутизму. 

9. Представте двосторонній процес налагодження продуктивної взаємодії між фахівцями 

і батьками, що відображає послідовні кроки організованої ними допомоги дитині з 

аутизмом. 

10. Вибудуйте ієрархію найнеобхідніших заходів для дитини раннього та дошкільного 

віку з РАС у контексті послідовної допомоги. Обґрунтуйте свою думку. 

11. Розкрийте особливості психомоторного розвитку дітей з РАС та визначте необхідні 

заходи для нормалізації їхнього фізичного стану. 

12. Розкрийте сенс вислову «стійкий дефіцит соціальної взаємодії» за аутизму. Зробіть 

перелік відповідних заходів для соціально-емоційного розвитку дітей з РАС. 

13. Представте особливості комунікативно-мовленнєвої сфери дітей з РАС, а також шляхи 

активізації їхньої вербальної та невербальної комунікації. 

14. Розробіть алгоритм оволодіння необхідними навичками самообслуговування як 

рекомендацію для батьків дітей раннього віку з аутизмом. 

15. Розкрийте шляхи налагодження партнерства між фахівцями і батьками дітей раннього 

та дошкільного віку, обґрунтуйте переваги такого партнерства. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у 

межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 



15 
 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка з дисципліни «Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з аутизмом» 

Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 8 год., ., практичні заняття – 8 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 50 год. 
Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Назва 

модуля 

Теор.-метод. 

підходи до 

вивчення РАС                                     

Визначення аутизму за 

діагностичними критеріями 

Головні напрями та методи впливу на різні сфери розвитку дітей 

раннього й дошкільного віку з аутизмом 

  

Супровід родин 

дітей з РАС 

Кіл. балів  

за модуль 

42 Бали 59  Балів 93 Бали 42 Бали 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Теми 

Лекцій 

Особливості 

розладів 

аутистичного 

спектра як 

виду 

дизонтогенезу 

(1 б.) 

Вивчення 

особливостей 

розвитку дітей 

раннього віку з 

аутистичними 

проявами 

 (1 б.) 

Визначення 

наявності 

аутизму та 

ступеню його 

вираженості  

 

 (1 б.) 

Психолого-

педагогічний 

вплив на 

становлення 

психомоторної 

сфери дітей з 

РАС  (1 б.) 

Особливості 

формування 

соціально-

емоційної  

сфери  

(1 б.) 

Шляхи розвитку 

комунікативно-

мовленнєвої 

сфери 

 (1 б.) 

Становлення 

соціально-

побутових 

навичок у дітей 

з РАС  

 (1 б.) 

 Методи та засоби 

підтримки родин 

дітей з РАС  

(1 б.) 

Теми сем. 

занять  

Особливості 

розладів 

аутистичного 

спектра як 

виду 

дизонтогенезу  

(1 б.) 

- - Психолого-

педагогічний 

вплив на 

становлення 

психомоторної 

сфери дітей з 

РАС  (1 б.) 

Особливості 

формування 

соціально-

емоційної  

сфери  

 (1 б.) 

- - Методи та засоби 

підтримки родин 

дітей з РАС  

(1 б.) 

Робота на 

сем. зан 

10 балів - - 10 балів 10 балів - - 10 балів 

Теми пр. 

занять 

- Вивчення 

особливостей 

розвитку дітей 

раннього віку з 

аутистичними 

проявами  (1 б.) 

Визначення 

наявності 

аутизму та 

ступеню його 

вираженості   

(1 б.) 

  Шляхи розвитку 

комунікативно-

мовленнєвої 

сфери  (1 б.) 

Становлення 

соціально-

побутових 

навичок у дітей 

з РАС  (1 б.) 

- 

Робота на 

пр. зан 

- 10 балів 10 балів   10 балів 10 балів - 
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Самост. 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

пот.конт. 

МКР 1 

(25 балів) 

МКР 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

МКР 4 

(25 балів) 

Всього: 236 бал. K= 236/60= 3,93 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых  проблем 

развития. М.:«Теревинф», 2013. 272с. 

2. Аппе Фр. Введение в психологическую теорию аутизма. М.: Теревинф,    2006. 216 с. 

Режим доступу: https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/14559819_1628375510788287_7842267161853689856_n.pdf/Аппе-Фр.-Введение-в-

психологическую-теорию-аутизма.pdf?_nc_cat=100&ccb=1-

5&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=RiJ3kPJ7sF8AX9_axcq&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=15ab

c068f03e8d8b06be45bb206c0807&oe=61442F49&dl=1 

3. Синопсис діагностичних критеріїв DSM-V та протоколів NICE для діагностики та 

лікування основ них психічних розладів у дітей та підлітків. Львів: Видавництво 

Українського католицького університету, 2014. 112 с. Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B71jk87ILsszWE85YUdEVGY2Sjg/view?resourcekey=0-

W73b9AJQ0DhV8QMhb2o0MA 

4. Скрипник Т. В. Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху: монографія. Київ. 

університет ім. Б. Грінченка, 2019. 208 с. 

Додаткова література 

1. Вікарі С. У нас дитина з аутизмом, 2019. 112 с  

2. Гольдфарб О. Как устроена помощь детям с аутизмом в США // 

https://snob.ru/profile/29935/blog/135062 

3. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт».  К.: 

Гнозис, 2013. 200 с. 

4. Лекція з онлайн-курсу для вчителів «Успішна освіта для дітей з 

розладами аутистичного спектра». Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=bZfnmOEQ2dw 

5. МакКланнахан Л. И., Крантц П. Расписание для детей с аутизмом. Обучение 

самостоятельному поведению. М .: СигналЪ , 2003. 130 с. 

6. Никольская О. С. Домашнее воспитание ребенка с аутизмом // 
https://alldef.ru/ru/articles/almanah-20/domashnee-vospitanie-rebenka-s- autizmom 

7. Перші ознаки аутизму у дітей // http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612- Pervye-

priznaki-autizma-u-detej 

8. Поради тим, хто вперше зіткнувся з діагнозом «аутизм» 

// https://outfund.ru/chto-nuzhno-znat-v-samom-nachale/ 

9. Ранні ознаки аутизму // http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki- autizma/ 

10. Рыскина В., Лазина Е. Коммуникация с помощью картинок. СПб.: «Эвричайлд», 2010 

г.  64 c. 

11. Сільберман С. Що приховує аутизм. Майбутнє нейрорізноманіття. К. Вид-во «Наш 

Формат», 2021. 512 с. 

12. Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму. К.: Вид-во «Фенікс», 2010. 320 с. 

13. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації (УКПМД) 

«Розлади аутистичного спектра(розлади загального розвитку)». Режим доступу: 

http://www.mif-ua.com/archive/article/42397 

14. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 

(PECS): руководство для педагогов. М.: Теревинф, 2011. 416 с. 

15. The report “Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with 

Autism Spectrum Disorder”, 2020. 

https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%

202020.pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B71jk87ILsszWE85YUdEVGY2Sjg/view?resourcekey=0-W73b9AJQ0DhV8QMhb2o0MA
https://drive.google.com/file/d/0B71jk87ILsszWE85YUdEVGY2Sjg/view?resourcekey=0-W73b9AJQ0DhV8QMhb2o0MA
https://snob.ru/profile/29935/blog/135062
https://www.youtube.com/watch?v=bZfnmOEQ2dw
https://alldef.ru/ru/articles/almanah-20/domashnee-vospitanie-rebenka-s-autizmom
https://alldef.ru/ru/articles/almanah-20/domashnee-vospitanie-rebenka-s-autizmom
http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
http://ivona.bigmir.net/deti/health/431612-Pervye-priznaki-autizma-u-detej
https://outfund.ru/chto-nuzhno-znat-v-samom-nachale/
http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/
http://mivmeste.in.ua/autizm/rannie-priznaki-autizma/
http://www.mif-ua.com/archive/article/42397
https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%202020.pdf
https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%202020.pdf
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Художні фільми:  

«Людина дощу», «Форрест Гамп», «Темпл Грендін», «Гарний доктор». 

Художні книги:  

Джон Элдер Робисон "Смотри мне в глаза. Жизнь с синдромом Аспергера" 

https://www.aspergers.ru/node/300;  

Лиан Холлидей Уилли "Притворяясь нормальной" https://www.aspergers.ru/node/406. 

Донна Уильямс "Никто. Нигде" https://iknigi.net/avtor-donna-uilyams/127198-nikto-nigde-

udivitelnaya-avtobiografiya-autichnoy-devochki-donna-uilyams/read/page-1.html,  

Ирис Юханссон "Особое детство" https://predanie.ru/book/217216-osoboe-detstvo/. 

 

 

ДОДАТОК 

Плани семінарських і практичних занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ                                            

РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

 

Тема 1. Особливості розладів аутистичного спектра як виду дизонтогенезу 

Семінарське заняття 
1. Підготовча робота. Підготувати презентацію з теми «Розлади аутистичного спектра як 

особливе порушення розвитку». У презентації розкрити такі питання, як: 1) історія 

вивчення аутизму, а саме – яких дітей і як саме їх обстежували Л. Каннер та Г. Аспергер; 

2) якими характеристиками вони їх наділили; 3) чим вирізняються так звані 

низькофункціональні та високофункціональні діти з РАС; 4) розуміння аутизму з 

ракурсу різних підходів (поведінкового, біологічного і когнітивного). 

ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне  

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

візуальні приклади відсутні  

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 

2 

Не усі структурні елементи чітко описані з відповідними 

деталями 

1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

 

https://www.aspergers.ru/node/300
https://www.aspergers.ru/node/406
https://iknigi.net/avtor-donna-uilyams/127198-nikto-nigde-udivitelnaya-avtobiografiya-autichnoy-devochki-donna-uilyams/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-donna-uilyams/127198-nikto-nigde-udivitelnaya-avtobiografiya-autichnoy-devochki-donna-uilyams/read/page-1.html
https://predanie.ru/book/217216-osoboe-detstvo/
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2. Робота на занятті. Основні риси (прояви) аутизма за Л. Канером і Г. Аспергером. 

Спільні. Відмінні. Інтеграція двох складових в DSM V. Представлення у вигляді таблиці. 

Обговорення в групі. 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність 

на занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно його 

презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в усіх 

видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, при 

цьому виявляє активну участь не у всіх видах взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, але 

недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але не бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ВИЗНАЧЕННЯ АУТИЗМУ ЗА ДІАГНОСТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ 

Тема 2  Вивчення особливостей розвитку дітей раннього віку  

з розладами аутистичного спектра 

Практичне заняття   

Скласти робочий варіант опитувальника для батьків. Запитання впорядкувати за 

принципом: від ранніх проявів до більш пізніх. Написати алгоритм проведення першої 

зустрічі з сім’єю дитини з аутизмом.  

ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації 2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) подано зміст роботи 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Опитувальник структурований, алгоритм проведення 

зустрічі чіткий та послідовний 

2 

Опитувальник та алгоритм проведення зустрічі 

недостатньо чіткі та послідовні 

1 

Відсутність чіткості, структурованості та послідовності 

у виконанні завдання 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 
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Критерії оцінювання 2: участь на практичному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність 

на занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно його 

презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в усіх 

видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, при 

цьому виявляє активну участь не у всіх видах взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, але 

недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

 

Тема 3. Визначення наявності аутизму та ступеню його вираженості з 

використанням диференційних методик (ADOS-2, C.A.R.S) 

Практичне заняття  

Опрацювати сторінки 9-42 «Керівництва ADOS». Розібратися в умовах та алгоритмі 

проведення процедури оцінювання, шифровці, складанні висновку. Напишіть есе на тему 

«Як зміст методики ADOS та процедура її застосування враховують особливості проявів 

дітей з РАС». Структура есе має охоплювати: Вступ, головну частину, висновки. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню, 

глибина й 

аргументованість  

змісту 

Відповідає завданню, логічно викладено, демонструє 

чітку та зрозумілу позицію автора, вступ відображає 

актуальність питання, а висновки підсумовують 

викладений зміст 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню та 

демонструє позицію автора 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Відповідає заданій структурі, кожна частина якої 

пов’язана з темою та іншими частинами тексту 

2 

Недостатньо відповідає заданій структурі, частини 

тексту частково позбавлені послідовності та  

взаємозв’язку  

1 

Відсутність чіткості, структурованості та послідовності 

у виконанні завдання 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 
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Критерії оцінювання 2: участь на практичному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність 

на занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно його 

презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в усіх 

видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, при 

цьому виявляє активну участь не у всіх видах взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, але 

недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

 ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ВПЛИВУ НА РІЗНІ СФЕРИ РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ РАННЬОГО Й ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИЗМОМ 

 

Тема 4. Психолого-педагогічний вплив на становлення психомоторної сфери  

дітей з РАС 

Семінарське заняття 

Проаналізуавати зміст 7-го слайду презентації за цією темою. Складіть таблицю за 

такими позиціями: 

Механізм керування психомоторними діями або 

Що треба вміти дитині з РАС для того, щоб бути ефективною 

№ Етап керування діями Характерні для дитини 

з РАС прояви у межах 

певного етапу 

Що має бути сформовано 

для ефективного здійснення 

етапу 

1 Прийняття рішення   

2 Програмування 

психомоторної дії 

  

3 Реалізація дії   

4 Зворотний зв’язок   

5 Порівняння із 

запланованим 

результатом 

  

6 Удосконалення дії   

  ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню, 

глибина й 

Відповідає завданню, студент виявляє компетентність з 

даної тематики і уміння оперувати інформацією 

2 

Недостатньо відповідає завданню, містить недостатньо 

необхідну та зважену інформацію 

1 
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аргументованість  

змісту 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Відповідає заданій структурі, кожна частина якої 

пов’язана з темою та іншими частинами тексту 

2 

Недостатньо відповідає заданій структурі, частини 

тексту частково позбавлені взаємозв’язку  

1 

Відсутність чіткості, структурованості та послідовності 

у виконанні завдання 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на практичному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

Тема 5. Особливості формування соціально-емоційної сфери 

Семінарське заняття  

Оберати одну із стратегій емоційної саморегуляції (Алгоритм правил; правило «Коли 

я засмучений», «Техніку Черепахи», «Емоційний термометр»). Розробити методичний 

інструмент «Застосування стратегії емоційної саморегуляції для дітей з аутизмом « » 

(написати назву цієї стратегії). У цій методичній розробці представити такі позиції:                           

1. У Вступі зазначити актуальність спеціальної роботи у напрямі формування у дітей з РАС 

здатності володіти стратегіями для керування своїми емоційними станами. 2.  Описати суть 

обраної Вами стратегії саморегуляції (у тому числі вставте її ілюстрацію); 3. Детально 

розтлумачити, яким чином Ви радите навчати дитину з РАС цій стратегії. 

.   ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний і змістовний виклад 

інформації у методичній розробці 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) подано зміст роботи 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 



23 
 

2 Структурні 

елементи 

Текст Методичної розробки структурований, кожний 

компонент тексту деталізований 

2 

Неповне дотримання визначеної структури, компоненти 

тексту недостатньо деталізовані 

1 

Текст не структурований, деталізація відсутня 0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на практичному занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно 

його презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в 

усіх видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

при цьому виявляє активну участь не у всіх видах 

взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, 

але недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

Тема 6. Шляхи розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери 

Практичне заняття  

1. Підготовча робота. Підготувати презентацію з теми «Особливості розвитку 

комунікативно-мовленнєвих навичок при аутизмі» - 4-5 слайдів (окрім назви роботи). У 

презентації представити такі моменти, як:  
1) набуття комунікативно-мовленнєвих навичок в онтогенезі;  
2) способи визначення рівня розвитку комунікативно-мовленнєвих навичок дитини з 

аутизмом;  
3) напрями розвиткової роботи;  

4) альтернативні методи розвитку мовлення і комунікації. 
ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) Виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) Участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) Присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню; студент логічно, доречно і 

переконливо викладає інформацію  

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

обґрунтування недостатньо переконливе   

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи чітко описані з усіма 

відповідними деталями 

2 



24 
 

Не усі структурні елементи чітко описані з відповідними 

деталями 

1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана у відповідності до вимог оформлення 

презентацій, охайно і без помилок 

1 

Робота оформлена недбало, без відповідності до вимог 

оформлення презентацій неохайно, або з помилками 

0 

2. Робота на занятті. Розроблення алгоритму оцінки стану комунікативно-мовленнєвих 

навичок та стратегій втручання. Обговорення в групі. 
Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно його 

презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в усіх 

видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, при 

цьому виявляє активну участь не у всіх видах взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, але 

недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але не бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

Тема 7. Становлення соціально-побутових навичок у дітей з РАС 

Практичне заняття  

Проаналізувати 15-32 ст. методичних рекомендацій «Формирование социально-

бытовых навыков у детей с расстройствами аутистического спектра» (Автор-упорядник 

Богатая О.Ф.) Режим доступу 

http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0

%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%

BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_1.pdf 

Написати есе на тему «Найголовніші соціально-побутові навички для дітей з 

аутизмом та шляхи їх формування». Структура есе – Вступ, Головна частина – визначення 

першочергових навичок соціально-побутового спрямування у дітей з РАС та 

обґрунтування своєї думки; Висновок. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна оцінка за семінарське заняття – 11 балів, що охоплює: 

1) Виконану підготовчу роботу до семінарського заняття – максимально 5 балів; 

2) Участь на семінарському заняття – 5 балів; 

3) Присутність на семінарському занятті – 1 бал. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідає завданню; студент логічно, доречно і 

переконливо викладає інформацію  

2 

http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_1.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_1.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_1.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/01/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_1.pdf
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Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно (або 

недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

обґрунтування недостатньо переконливе   

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи чітко описані з усіма відповідними 

деталями 

2 

Не усі структурні елементи чітко описані з відповідними 

деталями 

1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак достатньої 

деталізації. 

0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно його 

презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в усіх 

видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, при 

цьому виявляє активну участь не у всіх видах взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, але 

недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але не бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

СУПРОВІД РОДИН ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

Тема 8. Методи та засоби підтримки родин дітей з розладами аутистичного спектра  

Семінарське заняття 

Переглянути відео «7 стратегій для батьків дітей з РАС» (англ. мова, переклад рос.). 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RfO2fxR7bLY 

Написати своєрідне послання батькам дітей з РАС, у якому, у тому числі, була б така 

інформація: які стратегії пропонує автор відео? Чи погоджуєтеся Ви, що це – 

найважливіші стратегії? Які ідеї за цим відео Вам сподобалися? Які б свої 7 стратегій Ви 

запропонували як найголовніші (можна використовувати і ті, як у відео)? Які 

найважливіші побажання Ви хочете надати батькам дітей з РАС наостанок (1-2 речення).   

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню; студент логічно, доречно і 

переконливо викладає інформацію  

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно (або 

недостатньо логічно) розкрито зміст завдання, 

обґрунтування недостатньо переконливе   

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

https://www.youtube.com/watch?v=RfO2fxR7bLY
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2 Структурні 

елементи 

Відповіді на усі питання чітко описані, деталізація достатня 2 

Не на усі питання дано відповіді, недостатня деталізація 1 

На більшість питань не дано відповідей. 0 

3 Оформлення 

роботи 

Робота виконана охайно і без помилок 1 

Робота оформлена недбало, неохайно, або з помилками 0 

Критерії оцінювання 2: участь на семінарському занятті 

№ Критерії Показники Бали 

1 Активність на 

занятті 

Студент демонструє розуміння матеріалу, ефективно його 

презентує, виявляє ініціативу, бере активну участь в усіх 

видах діяльності на занятті. 

5 

Студент розуміє матеріал, вміє його презентувати, 

долучається до різних видах діяльності  

4 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, при 

цьому виявляє активну участь не у всіх видах взаємодії 

3 

Студент загалом орієнтується в проблематиці заняття, але 

недостатньо долучається до різних видів взаємодії 

2 

Студент не підготовлений до заняття, але не бере участь у 

взаємодії 

1 

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 

 

 

 

 

 

 


