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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

Структуроване навчання 

Вид дисципліни  Вибіркова 

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 - - 

Самостійна робота 80 - 

Форма семестрового контролю залік залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сприяти оволодінню культурою організації довкілля для осіб з розладами 

аутистичного спектра з опорою на структурованість та візуальну підтримку як провідні ідеї 

програми ТЕАССН, що сприяє: 1) зменшенню дестабілізаційних чинників; 2) формуванню 

у них здатності до адекватного сприймання, пізнавальної діяльності, імітації, 

самоорганізації та самостійності.  

Завдання:  

 формувати загальні компетентності:  

ЗК-8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

 формувати фахові компетентності:  

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. 

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-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. 
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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-13 Розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і 

здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати його якість та 

ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, можливостей 

та здібностей дітей. 

РНУ-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.  

ІСТОРІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Тема 1. Специфіка програми ТЕАССН 14 2 2    10 

Модульний контроль 2  

Разом 16 2 2    10 

 Змістовий модуль 2. 

 СТРУКТУРУВАННЯ ПРОСТОРУ, ЧАСУ, ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 2. Розроблення та впровадження 

візуального розкладу (структурування 

часу) 

14 2 2    10 

Тема 3. Визначення формату 

структурованого простору в залежності від 

особливих потреб осіб з РАС  

14 2  2   10 

Тема 4. Організація структурованої 

діяльності: робоча система 

14 2  2   10 

Модульний контроль 2       

Разом 44 6 2 4   30 

Змістовий модуль 3.  

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПОРОЮ                                          

НА ПРОГРАМУ ТЕАССН 

Тема 5. Формування соціально-

комунікативної компетентності та ігрової 

діяльності 

14 2 2    10 

Тема 6. Формування самостійності в осіб з 

РАС 

14 2  2   10 

Модульний контроль 2       

Разом 30 4 2 2   20 

Модуль 4.  

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК 



5 
 

Тема 7. Шляхи формування здатності 

щодо читання та розуміння тексту 

14 2 2    10 

Тема 8. Особливості формування 

математичних навичок 

14 2  2   10 

Модульний контроль 2       

Разом 30 4 2 2   20 

Усього за дисципліну 120 16 8 8   80 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

ІСТОРІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Тема 1. Специфіка програми ТЕАССН 
Історія виникнення програми ТЕАССН (Treatment and Education for Autistic and 

related Communication handicapped Children). Обґрунтування доречності ідеї 

структурованого навчання у випадку осіб з РАС. Головні цілі і завдання Програми. 

Особливості розвитку індивідуальних навичок та соціальної адаптації осіб з РАС. 

Співпраця з батьками. 

Ключові слова: розлади аутистичного спектра, ТЕАССН, структуроване навчання, 

візуальна підтримка. 

Рекомендована основна література [2; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 8] 

 

Змістовий модуль. 2. 

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОСТОРУ, ЧАСУ, ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 2. Розроблення та впровадження візуального розкладу (структурування часу) 

Особливості та алгоритм створення візуального розкладу. Різновиди розкладів: для 

структурування часу під час освітнього процесу, в умовах домашнього середовища, в 

умовах окремого заняття. Ефективність використання таймеру, різноманітних годинників 

для структурування часу. 

Ключові слова: візуальний розклад, структурування часу, таймер. 

Рекомендована основна література [1-4] 

Рекомендована додаткова література [1; 2; 4; 5] 

 

Тема 3.  Визначення формату структурованого простору в залежності від особливих 

потреб осіб з РАС  

Особливості структурування простору в класній кімнаті за допомогою різних засобів. 

Система розміщення різних осередків-островків відповідно до мети та різновиду освітньої 

діяльності. Аналіз та порівняння різних стилів структурування класних кімнат за системою 

TEACCH. 

Ключові слова: ТЕАССН, структурування простору, візуальна підтримка.   

Рекомендована основна література [1, 2, 4] 

Додаткова література [1; 3; 5; 12] 

 

Тема 4. Організація структурованої діяльності: робоча система  
Особливості структурування різних видів діяльності за допомогою предметів, фото, 

зображень, піктограм, боксів. Особливості функціонування формату «Робоча система». 

Використання різноманітних технологій та програм для створення карток з візуальної 

підтримки на прикладі використання програми Picto Selector.  

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

система, вестибулярний апарат, нормалізація стану, психомоторний розвиток.  

.Рекомендована основна література [1; 2; 3] 
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Рекомендована додаткова література [1; 7] 

 

Змістовий модуль 3. 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПОРОЮ НА 

ПРОГРАМУ ТЕАССН  

Тема 5. Формування соціально-комунікативної компетентності  

та ігрової діяльності 
Створення та використання візуальних правил поведінки відповідно до різного 

контексту ситуацій. Шляхи активізації вербальної та невербальної комунікації з опорою на 

структуроване навчання. Особливості використання Системи альтернативної комунікації за 

допомогою карток PECS у програмі ТЕАССН. 

Ключові слова: соціально-емоційна сфера, соціальні якості, соціальна перцепція, 

емоційна саморегуляція, соціально-комунікативна компетентність. 

Рекомендована основна література [1; 2; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 2; 4; 6] 

 

Тема 6.  Формування самостійності в осіб з РАС 
Труднощі формування самостійності у дітей з РАС. Навчання дітей з РАС алгоритму 

оволодіння навичками самообслуговування. Орієнтовні етапи формування певних навичок 

з використанням фізичної допомоги дорослого. Процес набуття самостійності та життєвої 

компетентності в різних сферах розвитку . 

Ключові слова: самообслуговування, самостійність, алгоритм формування навичок, 

фізична підказка. 

Рекомендована основна література [1; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 2; 7] 

 

Змістовий модуль 4. 

 РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК 

Тема 7. Шляхи формування здатності щодо читання та розуміння тексту   

Візуальна підтримка як головний принцип розвитку навичок читання та розуміння 

тексту для дітей з РАС. Шляхи впровадження партнерської взаємодії між фахівцями і 

батьками в інтересах навчання і розвитку дитини з аутизмом. Різноманітні методики 

навчання дитини читанню за допомогою візуальної підтримки.  

Ключові слова: візуальна підтримка, читання, розуміння прочитаного. 

Рекомендована основна література [1; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 5-7] 

 

Тема 8. Особливості формування математичних навичок 
Візуальна підтримка як головний принцип розвитку математичних навичок для дітей 

з РАС. Різноманітні методики навчання математичним навичкам за допомогою візуальної 

підтримки.  

Ключові слова: візуальна підтримка, математичні навички, лічба.   

Рекомендована основна література [1; 3] 

Рекомендована додаткова література [1; 5-7] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Структуроване 

навчання» 
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Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 3 3 2 2 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

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

Робота на практичному занятті 10 - - 2 20 1 10 1 10 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 3 15 2 10 2 10 

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

Разом - - 42 - 76 - 59 - 59 

Максимальна кількість балів: 236 

Розрахунок коефіцієнта: k=236/100=2.36 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Модуль 1.  

ІСТОРІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  

СТРУКТУРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Тема 1. Специфіка програми ТЕАССН (10 год.). 

 

Завдання: 

Проаналізуйте 4 відео, зважаючи на особливості структурування різних класних 

кімнат: 

https://www.youtube.com/watch?v=d-ZYm4drzCY 

https://www.youtube.com/watch?v=vkymZzmg4jw 

https://www.youtube.com/watch?v=3PGx5zP_aOU&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=_i2h7-df8tA 

Визначте об’єднувальні характеристики, а також те, чим відрізняється кожна класна 

кімната. Роботу подайте у вигляді таблиці як структуровану інформацію про особливості 

структурної організації класного простору для дітей з РАС. 

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 Об’єднувальні та відмінні характеристики визначено, роботу чітко 

оформлено у таблицю 

2 

Визначені характеристики та представлення у таблиці здійснено 

недостатньо відповідним чином 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й поверхневе 

опрацювання матеріалу 

0 

https://www.youtube.com/watch?v=d-ZYm4drzCY
https://www.youtube.com/watch?v=vkymZzmg4jw
https://www.youtube.com/watch?v=3PGx5zP_aOU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=_i2h7-df8tA
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3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність помилок 1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або орфографічних 

помилок 

0 

 

 

Модуль 2. 

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОСТОРУ, ЧАСУ, ДІЯЛЬНОСТІ 
Тема 2. Розроблення та впровадження візуального розкладу (структурування часу)  

(10 год.). 

Завдання: 

Розробіть візуальний розклад для підтримки наступних процедур.  

Гра у рольову гру (за певним алгоритмом): 

Підготовка до школи (від прокидання до відходу в школу) 

Прихід до школи (від шкільних воріт до свого місця у класі) 

Дії від закінчення останнього уроку до виходу зі школи 

Зробіть також розклад «замовлення і оплата їжі в ресторані швидкого харчування» 

(від входу в ресторан до того, як ви сіли за свій столик, щоб поїсти) 

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 

Візуальні розклади розроблені доречно та за усіма вимогами 2 

Не усі візуальні розклади розроблені доречно та за усіма вимогами 1 

Візуальні розклади розроблено невідповідним чином 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 формату структурованого простору в залежності від особливих 

потреб осіб з РАС  (10 год.). 

 

Завдання: 

Підготуйте презентацію про структурований простір як умову задоволення особливих 

освітніх потреб осіб з РАС. Презентація має містити 5-6 змістовних слайдів. 

Критерії оцінювання:  
№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, студент виявляє компетентність з даної 

тематики і уміння оперувати інформацією 

2 

Недостатньо відповідає завданню, містить недостатньо необхідну та 

зважену інформацію 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й поверхневе 

опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Відповідає вимогам до презентації, зміст кожного наступного слайду 

логічно продовжує попередній  

2 

Недостатньо відповідає заданій структурі, слайди частково 

позбавлені взаємозв’язку  

1 

Відсутність чіткості, структурованості та послідовності у виконанні 

завдання 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність помилок 1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або орфографічних 

помилок 

0 

 

Тема 4. Організація структурованої діяльності: робоча система (10 год.). 
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Завдання: 

Розробіть робоче місце і 3 завдання для Ігоря (зважаючи на особливості його розвитку, 

його переваги та потреби). Розробіть також рекомендації для вчителя й асистента вчителя і 

асистента дитини щодо того, як здійснювати підтримку, щоб Ігор міг ефективно навчатися. 

Критерії оцінювання:  
№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та глибина 

змісту 

Відповідає завданню, орієнтується у темі, 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 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. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПОРОЮ 

  НА ПРОГРАМУ ТЕАССН 

 

Тема 5. Формування соціально-комунікативної компетентності та ігрової 

діяльності (10 год.). 

Завдання: Розробіть 4-5 прикладів регулювання емоцій з опорою на підходи системи 

ТЕАССН. Обґрунтуйте доречність саме такого формату засобів для регулювання емоцій 

в осіб з РАС. 

Критерії оцінювання:  
№ Критерії Показники Бали 

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 Розроблено 4-5 прикладів, надано рекомендації 2 

Розроблено 2-3 приклади. Надано недостатньо доречні рекомендації 1 

Розроблено 1 приклад. Рекомендації подано невідповідним чином 0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність помилок 1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або орфографічних 

помилок 

0 

 

Тема 6. Формування самостійності в осіб з РАС (10 год.). 

Завдання: 

Продемонструйте, як можна використовувати візуальну підтримку для підвищення 

самостійності за допомогою аналізу візуальних завдань, «згасання» підказок, вибору і 

підвищення гнучкості. Для цього проаналізуйте, наприклад, такі засоби підвищення 

незалежності, як стратегії самокерування, або розклад. Ситуації для розгляду: 

 Спонукання і згасання підказок  

 Надання вибору 

 Гнучкість поведінки 

 Дозвілля  

 Самозахист 

Критерії оцінювання:  
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№ 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 (5 ситуацій) проаналізовано, до них 

підібрано відповідні засоби візуальної підтримки 

2 

Не усі структурні елементи проаналізовано, також, не до усіх 

підібрано відповідні засоби візуальної підтримки 

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. РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК 

Тема 7. Шляхи до формування здатності щодо читання та розуміння тексту  

(10 год.). 

 

Завдання: 

Створіть Mindmap для учня з аутизмом, щоб пояснити книгу, яку вони читали. 

Опишіть також, як у цьому напрямі можуть узгоджено працювати фахівці та батьки. 

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 Mindmap чітко представлені та 

взаємопов’язані  

2 

Не усі структурні елементи Mindmap чітко представлені та 

взаємопов’язані 

1 

Робота виконана недбало і невідповідним чином 0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність помилок 1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або орфографічних 

помилок 

0 

 

Тема 8. Особливості формування математичних навичок (10 год.) 

Завдання: 

Враховуючи типову пристрасть дітей з РАС до чисел, запропонуйте методику, що 

спирається на ідеї ТЕАССН та передбачає подолання стереотипного оперування 

(маніпулювання) цифрами і здатність осіб РАС здійснювати необхідні математичні 

операції.   

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 методика чітко описані з усіма 

відповідними деталями 

2 

Більшість структурних елементів чітко описано з відповідними 

деталями 

1 
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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. 

 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість балів 

МКР 1 Тестування «Історія та основні 

принципи структурованого 

навчання» (25 тестових завдань)  

Правильні відповіді на тестові 

завдання 

За кожну правильну відповідь – 1 

бал 

25  

МКР 2 Тестування «Структурування 

простору, часу, діяльності»  (25 

тестових завдань) 

Правильні відповіді на тестові 

завдання 

За кожну правильну відповідь – 1 

бал 

 

25 

МКР 3 Тестування «Формування 

життєвої компетентності з 

опорою                                          

на програму ТЕАССН» (25 

тестових завдань) 

Правильні відповіді на тестові 

завдання 

За кожну правильну відповідь – 1 

бал 

25  

МКР 4 
Тестування «Розвиток 

академічних навичок»(25 завдань) 
Правильні відповіді на тестові 

завдання 

За кожну правильну відповідь – 1 

бал 

25  

 

6.4 Форма проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. Залік. 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. Не передбачено навчальним 

планом. 

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 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка з дисципліни «Структуроване навчання» 

Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 8 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 80 год. 

Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Назва 

модуля 

Історія та основні 

принципи 

структурованого 

навчання 

Структурування простору, часу, діяльності 

 

Формування життєвої 

компетентності з опорою                                           

на програму ТЕАССН 

 

Розвиток академічних навичок 

Кіл. балів  

за модуль 

42 Бали 76 Балів 

 

59 Балів 

 

59 Балів 

 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Теми 

Лекцій 

Специфіка 

програми 

ТЕАССН  

(1 б.) 

Розроблення та 

впровадження 

візуального 

розкладу  

(1 б.) 

 Визначення 

формату 

структурова-

ного простору 

 (1 б.) 

Організація 

структурованої 

діяльності  

(1 б.) 

Формування 

соціально-

комунікативної 

компетентності 

(1 б.) 

Формування 

самостійності в 

осіб з РАС 

 (1 б.) 

Шляхи 

формування 

здатності щодо 

читання та 

розуміння 

тексту (1 б.) 

 Особливості 

формування 

математичних 

навичок 

(1 б.) 

Теми  

сем./ 

практ. 

занять  

Специфіка 

програми 

ТЕАССН (1 

б.) 

Розроблення та 

впровадження 

візуального 

розкладу 

 (1 б.) 

Визначення 

формату 

структуровано-

го простору  

(1 б.) 

Організація 

структурованої 

діяльності 

 (1 б.) 

Формування 

соціально-

комунікативної 

компетентності 

(1 б.) 

Формування 

самостійності в 

осіб з РАС 

 (1 б.) 

Шляхи до 

формування 

здатності щодо 

читання та 

розуміння 

тексту (1 б.) 

Особливості 

формування 

математичних 

навичок  

(1 б.) 

Робота на 

сем./практ. 

зан 

10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

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:  бал. K= 236/100=2.36 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Зюмалла Р. Обучение и сопровождение детей с аутизмом по программе ТЕАССН. 

Минск. ОО Белорусская ассоциация помощи детям и молодежи с инвалидностью. 2005. 

69 с. 

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

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

3. Шоплер Е., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей. Минск, Изд-во БелАПДИ "Открытые двери". 1997. 178 с. http://xn--

80aocr1af.su/index.php/korrektsiya-i-obuchenie/pedagogika/397-shopler-podderzhka-

autichnykh-i-otstayushchikh-v-razvitii-detej 

4. The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention 

studies. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.07.005 

 

Додаткова література 

1. Инновационные технологии обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра. Методические рекомендации. Региональный ресурсный цент;. Сургут: 

Сургут. гос. пед. ун-т. 2019. 57 с. 

http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2019/07/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%8

3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%

B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81.pdf 

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

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

3. 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 

4. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): 

руководство для педагогов. М.: Теревинф, 2011. 416 с. 

5. Dettmer S., Simpson R., Myles B., Ganz J. (2000). The use of visual supports to facilitate 

transitions of students with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 

2000. №15. P. 163-170. 

6. Ozonoff S., Cathcart K. Effectiveness of a home program intervention for young children with 

autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 1998. № 28. P. 25-32. 

7. Panerai S., Ferrante L., Zingale M. Benefits of the Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children (TEACCH) programme as compared with a non-

specific approach. Journal of Intellectual Disability Research. 2002. № 46. P. 318-327. 

8. 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%20

2020.pdf 

 

Електронні джерела: 

1. Модель обучения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в 

общеобразовательной школе. Режим доступу: 

https://www.ccp.org.ru/wp-content/uploads/2015/09/metodichka-shkola.pdf 

2. Організація навчальної діяльності у закладі освіти з опорою на ідеї програми 

ТЕАССН. Режим доступу:  

https://depsr.admhmao.ru/upload/iblock/244/metody_-priemy-i-formy-raboty-s-detmi-s-ras.pdf 

http://аутизм.su/index.php/korrektsiya-i-obuchenie/pedagogika/397-shopler-podderzhka-autichnykh-i-otstayushchikh-v-razvitii-detej
http://аутизм.su/index.php/korrektsiya-i-obuchenie/pedagogika/397-shopler-podderzhka-autichnykh-i-otstayushchikh-v-razvitii-detej
http://аутизм.su/index.php/korrektsiya-i-obuchenie/pedagogika/397-shopler-podderzhka-autichnykh-i-otstayushchikh-v-razvitii-detej
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.07.005
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2019/07/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2019/07/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2019/07/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81.pdf
http://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2019/07/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81.pdf
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
https://www.ccp.org.ru/wp-content/uploads/2015/09/metodichka-shkola.pdf
https://depsr.admhmao.ru/upload/iblock/244/metody_-priemy-i-formy-raboty-s-detmi-s-ras.pdf
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3. Элементы структурированного обучения в организации среды обучения детей-

аутистов в общеобразовательных школа. Режим доступу: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6875/ 

4. The University of North Carolina TEACCH® . Режим доступу: 

https://teacch.com/about-us/ 
5. Про ТЕАССН. Режим доступу:  https://hmong.ru/wiki/TEACCH 

6. Treatment and Education of Autistic and related Communications Handicapped Children 

(TEACCH). Режим доступу: https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-

guide/teacch 

7. Early Learning Activities & Visual Supports. Режим доступу: 

https://fitt.fpg.unc.edu/early-learning-activities-visual-supports 

 

  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6875/
https://teacch.com/about-us/
https://hmong.ru/wiki/TEACCH
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-guide/teacch
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-guide/teacch
https://fitt.fpg.unc.edu/early-learning-activities-visual-supports
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Плани семінарських і практичних занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ІСТОРІЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Тема 1. Специфіка програми ТЕАССН 

Семінарське заняття 
Знайдіть на YouTube відео, на якому дитина використовує підхід TEACCH до 

навчання (скопіюйте та вставте посилання). Опишіть розгорнуту відповідь, як матеріал 

цього відео пов'язаний з 5 пріоритетами, які декларує програма TEACCH. Пошук за 

ключовими словами: TEACCH, робоче місце, клас TEACCH, розклад TEACCH 

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) розкрито зміст завдання,  

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й поверхневе 

опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні елементи 4-5 пріоритети чітко представлено з усіма відповідними деталями 2 

2-3 чітко описані з відповідними деталями 1 

Пріоритети ТЕАССН не розкрито і не проілюстровано 

фрагментами відео 

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 2.  

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОСТОРУ, ЧАСУ, ДІЯЛЬНОСТІ  

Тема 2  Розроблення та впровадження візуального розкладу (структурування часу) 

Семінарське заняття   

Використовуючи програму PictoSelector складіть 5-кроковий розклад на день. 

Конкретизуйте, для якої дитини (учня) було зроблено такий розклад та чому саме ті чи інші 

компоненти стали його складниками.: 

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. 
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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 Розклад чітко структурований, пояснення змістовне і доречне 2 

Розклад недостатньо чітко структурований, недостатньо 

обґрунтоване пояснення  

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 3. Визначення формату структурованого простору в залежності від особливих 

потреб осіб з РАС 

Практичне заняття  

Проаналізуйте 4 відео, зважаючи на особливості структурування різних класних 

кімнат: визначте об’єднуючі характеристики та чим відрізняється кожна класна кімната. 

Роботу подайте у вигляді таблиці як структуровану інформацію про особливості 

структурної організації класного простору для дітей з РАС. 

ОЦІНЮВАННЯ 

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

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, візуальні засоби 

підібрано вдало 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню, візуальні засоби 

підібрано недостатньо вдало 

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 
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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 

 

 

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 4. Організація структурованої діяльності: робоча система  

Практичне заняття 

Напишіть довгострокову мету і три короткострокові цілі, щоб навчити Ігоря (приклад) 

користуватися робочою станцією: 

Ігорю 7 років. Він не сидить за столом в групі або за своїм робочим місцем. У нього 

розвинена дрібна моторика, йому подобається складати дрібні предмети в контейнери, 

сортувати предмети в ванночки за кольором і розфарбовувати динозаврів. Він дуже погано 

розуміє усне мовлення, але добре реагує на фізичні підказки. 

  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, студент виявляє компетентність з даної 

тематики і уміння оперувати інформацією 

2 

Недостатньо відповідає завданню, містить недостатньо необхідну 

та зважену інформацію 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й поверхневе 

опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні елементи Довгострокова та три короткострокові цілі чітко прописані у 

відповідності до принципів цілепокладання SMART 

2 

Неповне дотримання визначеної структури цілі 1 

Студент виявляє невміння формулювати ціль, або відповідність 

між довгостроковою та короткостроковими цілямиі 

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 
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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. 

 ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПОРОЮ                                              

НА ПРОГРАМУ ТЕАССН 
Тема 5. Формування соціально-комунікативної компетентності та ігрової діяльності 

Семінарське заняття  

Підготуйте матеріал з візуальної підтримки для учня, щоб він міг: 

- запросити друга пограти 

- правильно реагувати, якщо один каже "так" 

- правильно реагувати, якщо один говорить "ні" 

ОЦІНЮВАННЯ 

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

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 

2 Структурні елементи Матеріал з візуальної підтримки структурований, кожний 

компонент тексту деталізований 

2 

Неповне дотримання визначеної структури, компоненти візуальної 

підтримки недостатньо деталізовані 

1 

Візуальна підтримка під три випадки не прописана відповідним 

чином 

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. Формування самостійності в осіб з РАС  

Практичне заняття  
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Напишіть довгострокову мету і три короткострокові цілі, щоб навчити Ігоря 

самостійної гри під час 10-хвилинних перерв між уроками. Це може бути самостійна гра. 

(Ігор любить головоломки, Lego рухливі ігри). Зробіть візуальну підтримку або 

використовуйте PictoSelector, щоб проілюструвати кроки з навчання цієї мети. 

Напишіть також аналіз завдання для дорослої людини з навичками швидкого читання 

щодо самостійного прання білизни. 

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 

розробляє завдання  

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно (або 

недостатньо логічно) розкрито зміст завдання   

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й поверхневе 

опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні елементи Візуальна підтримка і у 1-му, і у 2-му випадках чітко описана 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 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 

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 

 

Модуль 4.  

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНИХ НАВИЧОК 
Тема 7. Шляхи до формування здатності щодо читання та розуміння тексту 

Семінарське заняття  

Використовуйте засоби візуальної підтримки, підготуйте матеріал, який дасть змогу 

учням з РАС полегшити такі види діяльності, як: 

1. Читання дитячої книги (10 сторінок). 

2. Виконання художньої діяльності: вирізування маленьких шматочків кольорового 

паперу, наклеювання паперу, щоб вийшла веселка. 

Ви можете використовувати візуальні засоби, дошку, зникаюче поле, таймер або будь-

які інші стратегії, обговорювані на семінарі і лекціях. 

ОЦІНЮВАННЯ 

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

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 

 

 

Тема 8. Особливості формування математичних навичок 

Практичне заняття 

Використайте засоби візуальної підтримки, підготуйте матеріал, який дасть змогу 

учням з РАС полегшити виконання такого завдання, як відповіді на 5 математичних завдань 

у робочому зашиті. Підберіть приклади таких завдань і дайте свої рекомендації, як учням з 

РАС бажано подавати такий матеріал.  

Ви можете використовувати візуальні засоби, дошку, зникаюче поле, таймер або будь-

які інші стратегії, обговорювані на семінарі і лекціях. 

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 компоненти завдання (візуальна підтримка, завдання, рекомендації) 

виконано чітко  та змістовно 

2 

Не усі компоненти завдання (візуальна підтримка, завдання, 

рекомендації) виконано на відповідному рівні або враховано 

1 

Більшість компонентів завдання не виконано (не враховано) 0 

3 Робота виконана охайно і без помилок 1 
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Оформлення 

роботи 

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 

 

 


