
 

 
  



 

  



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
Денна заочна 

«Сенсорна інтеграція» 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5,5/165 

Курс 1  

Семестр 1  

Обсяг кредитів 5,5  

Обсяг годин, в тому числі: 165  

Аудиторні 44  

Модульний контроль 10  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 111  

Форма семестрового контролю Залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – сприяти набуттю здобувачами: 1) усвідомлення значущості становлення сенсо-

моторної сфери осіб з РАС як підґрунтя їхнього цілісного розвитку; 2) майстерності щодо 

розроблення та реалізації стратегій втручання задля нормалізації сенсо-моторного стану й 

досягнення сенсорної інтеграції; 3) здатності впроваджувати культуру надання підтримки 

особам з РАС у процесі командної взаємодії з фахівцями і батьками й бути координатором з 

цілеспрямованого й відповідального впливу на сенсо-моторний стан цих осіб з опорою на їхні 

актуальні цілі, дані неперервного моніторингу та орієнтир на збільшення їхньої участі в 

освітньому процесі й соціальному житті. 

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. 

 забезпечувати набуття практичних навичок при формуванні компетентностей в Центрі 

практичної підготовки «Аутизм-Академія». 

  



 

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. 

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 
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Змістовий модуль 1. 
МІСЦЕ І РОЛЬ МЕТОДІВ НОРМАЛІЗАЦІЇ СЕНСО-

МОТОРНОГО СТАНУ ОСІБ З АУТИЗМОМ В СИСТЕМІ 

ПРАКТИК З НАУКОВО ДОВЕДЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

Тема 1. Стратегії нормалізації сенсо-

моторної сфери осіб з аутизмом з опорою на 

міжнародні стандарти  

18 2 2 - - - 14 

Тема 2. Механізми терапевтичного впливу 
на сенсо-моторну сферу осіб з РАС 

20 2 2 - - - 16 

Модульний контроль 2  

Разом 40 4 4 - - - 30 

Змістовий модуль 2. 
ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ СЕНСО-МОТОРНОГО 

СТАНУ ОСІБ З РАС 

Тема 3. Система оцінювання сенсо-моторної 

сфери та обмежень життєдіяльності осіб з 

РАС; методи моніторингу динаміки їхнього 

успіху 

22 2 - 4 - - 16 

Модульний контроль 2       

Разом 24 2 - 4 - - 16 



 

Змістовий модуль 3. 

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ВТРУЧАННЯ З ОПОРОЮ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ 

СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З РАС 

Тема 4. Планування втручання з опорою 

на доказову практику 

22 2 2 2 - - 16 

Модульний контроль 2       

Разом 24 2 2 2 - - 16 

Змістовий модуль 4. 
СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВІКУ ОСІБ З РАС 

 

Тема 5. Гармонізація сенсо-моторного 

стану дітей раннього і дошкільного віку з 

РАС 

26 2 2 6 - - 16 

Тема 6. Зміст та алгоритм становлення 

цілеспрямованої фізичної активності у дітей 

шкільного віку та молоді з аутизмом 

24 2 2 4 - - 16 

Модульний контроль 2       

Разом 52 4 4 10 - - 32 

Змістовий модуль 5. 
МОДИФІКАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСПІШНОГО СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ 

ОСІБ З АУТИЗМОМ 

Тема 7. Дизайн простору у закладах освіти 
і домашнього середовища для сенсо-
моторного розвитку осіб з аутизмом  

23 2 2 2   17 

Модульний контроль 2  

Разом 25 2 2 2 - - 17 

Усього 165 14 12 18 - - 111 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

МІСЦЕ І РОЛЬ МЕТОДІВ НОРМАЛІЗАЦІЇ СЕНСО-МОТОРНОГО СТАНУ ОСІБ  

З АУТИЗМОМ В СИСТЕМІ ПРАКТИК  

З НАУКОВО ДОВЕДЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

Тема 1. Стратегії нормалізації сенсо-моторної сфери осіб з аутизмом з опорою 

на міжнародні стандарти  

Зміст та структура сенсо-моторної сфери. Етапи розвитку сенсо-моторної сфери та 

критерії досягнень на кожному етапі. Різновиди втручань щодо сенсо-моторної сфери. 

Сучасні підходи до визначення очікуваних результатів впливу на сенсо-моторний розвиток 

дітей. Спрямованість на розкриття потенціалу осіб з аутизмом та підвищення рівня їхньої 

участі в освітній діяльності та соціальному житті.  

Ключові слова: сенсо-моторна сфера, практики з науково доведеною ефективністю, 

сенсорна інтеграція (як стан), ресурси розвитку.  

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [5, 10, 12] 

 

Тема 2. Механізми терапевтичного впливу на осіб з аутизмом  

Особливості психофізіологічного розвитку з опорою на теорію рівнів координації 

М. О. Бернштейна. Програма нейродинамічного моделювання руху (А. Г. Смолянінов). 

Визначення базових структур та функцій як передумов навчання і розвитку осіб з РАС. 

Етапність розвитку за підходом «Сенсорна інтеграція » (Дж. Айрес). Основні орієнтири в 

організації втручання за програмою «Синергія» (Т. В. Скрипник). 

Ключові слова: сенсорні дисфункції, сенсорна модуляція; механізми впливу, рівні 

координації, програма втручання, критерії досягнень. 

Рекомендована основна література [1,2,5] 

Рекомендована додаткова література [8, 11] 

 

Змістовий модуль 2. 

ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ 

СЕНСО-МОТОРНОГО СТАНУ ОСІБ З РАС 

Тема 3. Система оцінювання сенсо-моторної сфери та обмежень життєдіяльності 

осіб з РАС; методи моніторингу динаміки їхнього успіху 

Історія діагностики сенсо-моторної сфери: від Тесту сенсорної інтеграції та праксису 

(SIPT) до тестової батареї EASI. Особливості опитувальників та сенсорних чек-аркушів 

щодо сенсорної інтеграції. Повний та скорочений Сенсорний профіль (W. Dunn). Профіль 

базових передумов розвитку (з опорою на базові структури і функції, Т. В. Скрипник). 

Сенсорний контрольний перелік для перетворення середовища та методики 

моніторингового спрямування щодо позитивної динаміки сенсо-моторного розвитку. 

Ключові слова: системи оцінювання, обмеження життєдіяльності, моніторинг, тестова 

батарея, чек-аркуші динаміка успіху. 

Рекомендована основна література [3, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [5, 8] 

 

Змістовий модуль 3. 

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ВТРУЧАННЯ З ОПОРОЮ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ОЦІНЮВАННЯ СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З РАС 

Тема 4. Планування втручання з опорою на доказову практику  



 

Критерії щодо досягнень у сенсо-моторному розвитку (міжнародний Звіт щодо 

методів з науково доведеною ефективністю для осіб з розладами аутистичного спектра 

(2020 р) та Американська асоціація ерготерапії). Розроблення індивідуальної програми 

втручання з опорою на етапи цілісного розвитку та SMART-цілі розвитку дитини. 

Визначення фахівців для реалізації Програми, налагодження їхньої діяльності у форматі 

командної взаємодії між собою, а також з батьками. Конкретизація змісту їхньої діяльності 

щодо кожного компонента командного супроводу.    

Ключові слова: доказова практика, програма втручання, етапи цілісного розвитку, 

SMART-цілі, командна взаємодія, участь у життєдіяльності. 

Рекомендована основна література [4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 5, 8, 9] 

 

Змістовий модуль 4 

СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВІКУ ОСІБ З РАС 

Тема 5. Гармонізація сенсо-моторного стану  

дітей раннього і дошкільного віку з РАС 

 Послідовний вплив на сенсо-моторний розвиток у контексті формування передумов 

до навчання і розвитку дітей з РАС. Методи розвитку постурального контролю та 

білатеральної координації. Прийоми та засоби розвитку дрібної моторики, оволодіння 

графічними навичками. Адаптивні стратегії з опорою на 4 етапи сенсорно-інтегративної 

терапії. 

Ключові слова: постуральний контроль, двобічна координація, дрібна моторика, 

етапи терапії, сенсорно-інтегративна терапія. 

Рекомендована основна література [1, 2, 4, 5]  

Рекомендована додаткова література [1-6] 

 

Тема 6. Зміст та алгоритм становлення цілеспрямованої фізичної активності 

у дітей шкільного віку та молоді з аутизмом  

Техніки для підтримки уваги, розвитку витривалості та саморегуляції. Відпрацювання 

програми з фізичного розвитку за 7 групами рухів на рівнях С. і D. (за М. О. Бернштейном). 

Розвиток тілесної пластичності. Фізичні засади самоконтролю та цілеспрямованої 

продуктивної діяльності. Удосконалення дрібної моторики та графічних навичок. 

Ключові слова: саморегуляція, самоконтроль, тілесна пластичність, дрібна моторика, 

графічні навички. 

Рекомендована основна література [2,5]  

Рекомендована додаткова література [2, 6 11, 12] 
 

Змістовий модуль 5. 
МОДИФІКАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА  

ДЛЯ УСПІШНОГО СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З АУТИЗМОМ 

Тема 7. Дизайн простору у закладах освіти і домашнього середовища 

 для сенсо-моторного розвитку осіб з аутизмом  

Особливості оснащення сенсорних кімнат. Вимоги до засобів впливу на сенсо-

моторний розвиток осіб з РАС. Підбір обладнання для втручання на різних етапах цілісного 

розвитку: засоби для нормалізації вестибулярного апарату та пропріоцептивної системи, 

набір для мозочкової стимуляції та ін. Особливості перетворення середовища для впливу 

на сенсо-моторний розвиток дитини з РАС у домашніх умовах. 

Ключові слова: дизайн простору, модифікація середовища, засоби впливу, . 

Рекомендована основна література [4, 5]  

Рекомендована додаткова література [5, 6, 7, 12] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 



 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Системна 

допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектра» 
Система 

оцінювання 

навчальних 

досягнень 

студентів  
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Відвідування 

лекцій 

1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 2 2 - - 1 1 2 2 1 1 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 2 20 - - 1 10 2 20 1 10 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 - - 2 2 1 1 5 5 1 1 

Робота на 

практичних 

заняттях 

10 - - 2 20 1 10 5 50 1 10 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 2 10 1 5 1 5 2 10 1 5 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

РАЗОМ - - 59 - 53 - 53 - 114 - 53 

Максимальна кількість балів:332 

Коефіцієнт: 332/100=3,32 

6.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль І. 
МІСЦЕ І РОЛЬ МЕТОДІВ НОРМАЛІЗАЦІЇ СЕНСО-МОТОРНОГО СТАНУ ОСІБ  

З АУТИЗМОМ В СИСТЕМІ ПРАКТИК З НАУКОВО ДОВЕДЕНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ  
 

Тема 1. Стратегії нормалізації сенсо-моторної сфери осіб з аутизмом з опорою 

на міжнародні стандарти 
Завдання: Ознайомтеся зі Звітом про методи з науково доведеною ефективністю  

(2020 р.) за посиланням  

https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%20202

0.pdf  Розгляньте та проаналізуйте табл. 3.1 «Методи з науково доведеною ефективністю» 

(с. 28-29), а також табл. 3.2 «Методи з частково доведеною ефективністю» (с. 31). З першої 

та другої таблиці випишіть назви тих методів, які пов'язані з фізичним розвитком. Напишіть 

про кожний з цих методів ті подробиці, які знайдете у цих таблицях, а також – у більш 

деталізованому описі, який починається зі с. 63 (знайдіть там інформацію про ті методи, які 

Ви відшукали у першій таблиці і доповніть новою інформацією, щоб кожний метод 

представ більш змістовно). 

Критерії оцінювання 

№ Критерії Показники Бали 

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


 

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 

Усі визначені методи чітко описано та деталізовано 2 

Методи визначено неправильно, або вони недостатньо 

представлені 

1 

Вкрай недостатньо інформації про методи (або 

визначено не ті методи) 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Тема 2. Механізми терапевтичного впливу на сенсо-моторну сферу осіб з РАС 

Завдання: систематизуйте і структуруйте 1) матеріал, представлений в інформації про 

рівні координації М. О. Бернштейна – стаття «Уровни построения движений, по 

Н.А. Бернштейну» (Е.Е .Соколова) - https://www.psychology-online.net/articles/doc-1185.html 

, а також 2) уривок «Розвиток рухових навичок» з книги М. О. Бернштейна «Біомеханіка та 

фізіологія руху» – http://elib.gnpbu.ru/text/bernshteyn_biomehanika-i-fiziologiya_1997/fs,1/ 

(Глава 8. Розвиток рухових навичок, с. 226-247). У кінці роботи зробіть свій висновок, у 

якому узагальнено, яку практичну користь мають ідеї Бернштейна для роботи фахівців з 

розвитку сенсо-моторної сфери у дітей з РАС. 

Форма подання: у вигляді Word документу. 

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 

Усі рівні координації рухів чітко описано та 

деталізовано, особливості розвитку рухових навичок 

зазначено змістовно. Надано систематизований 

висновок. 

2 

Рівні координації рухів недостатньо представлені; 

висновок недостатньо відповідає завданню 

1 

Вкрай недостатньо інформації про рівні координації 

рухів. Висновок відсутній 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

 

Змістовий модуль 2. 
ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ СЕНСО-МОТОРНОГО СТАНУ ОСІБ З РАС 

https://www.psychology-online.net/articles/doc-1185.html
http://elib.gnpbu.ru/text/bernshteyn_biomehanika-i-fiziologiya_1997/fs,1/


 

Тема 3. Система оцінювання сенсо-моторної сфери та обмежень 

життєдіяльності осіб з РАС; методи моніторингу динаміки їхнього успіху  

Завдання: Проаналізуйте текст опитувальника з книги «Строим мостики с помощью 

сенсорной интеграции» (Як Е., Аквилла П., Саттон Ш.) на с. 65-82. Там представлено 

особливості функціонування різних сенсорних систем у різних галузях діяльності – 

ситуація у школі, гра, соціальні навички та ін. Ваше завдання: 1) виписати у таблицю 

особливі прояви кожної з сенсорних систем (незалежно від різних галузей діяльності; за 

бажанням можна ту чи іншу галузь позначати у скобках), при цьому, що саме виписувати 

вирішуєте Ви самі (в таблиці по горизонталі ліворуч – назва сенсорної системи, а праворуч 

– її конкретизація). Уникайте повторів; 2) переформулюйте ті чи інші вислови так, щоб у 

таблиці були або тільки вислови, які характеризують порушення, або тільки ті, які свідчать 

про типовий характер функціонування. Те, що будете змінювати, підкресліть. Режим 

доступу - 

https://drive.google.com/file/d/1ulpX5QF1KHirumaeD3ff9X5E0jWjCwbm/view?usp=sharing 

Форма подання: у вигляді Word документу. 

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 

Усі рівні координації рухів чітко описано та 

деталізовано, особливості розвитку рухових навичок 

зазначено змістовно. Надано систематизований 

висновок. 

2 

Рівні координації рухів недостатньо представлені; 

висновок недостатньо відповідає завданню 

1 

Вкрай недостатньо інформації про рівні координації 

рухів. Висновок відсутній 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Змістовий модуль 3. 
РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ВТРУЧАННЯ З ОПОРОЮ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ОЦІНЮВАННЯ 

СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З РАС 
Тема 4. Планування втручання з опорою на доказову практику 

Завдання: Проаналізувати уривок з посібника Т. Скрипник «Програма втручання 

«Синергія»: формування базових передумов навчання і розвитку у дітей з розладами 

аутистичного спектра». За представленим текстом виконати два завдання: 

1. Сформулювати 4 змістовних питання, які можна було б задати певній особі, щоб 

визначити її компетентність у плані послідовного сенсо-моторного розвитку (головних ідей 

представленого тексту). 

2. Дати відповідь на питання: «За якою логікою визначено етапи цілісного розвитку 

у таблиці 3.»?   

https://drive.google.com/file/d/1ulpX5QF1KHirumaeD3ff9X5E0jWjCwbm/view?usp=sharing


 

Форма подання: у вигляді Word документу. 

Критерії оцінювання: 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, демонструє здатність аналізувати 

інформацію, визначати важливі ідеї та формулювати 

відкриті питання за ними 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  

неповним чином розкриває зміст завдання  

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Обидва завдання чітко виконано. Кожне з питань 

першого завдання сформульоване відповідним чином. 

Друге завдання деталізовано. 

2 

Структурні компоненти першого завдання недостатньо 

представлені, зміст відповіді на друге завдання 

недостатньо деталізований 

1 

Завдання не виконано відповідним чином. Питання 

сформульовані недбало, відповідь на питання не 

демонструє обізнаність 

0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Змістовий модуль 4. 
СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВІКУ ОСІБ З РАС 

Тема 5. Гармонізація сенсо-моторного стану дітей  

раннього і дошкільного віку з РАС  

Завдання: Проаналізуйте особливості становлення базових функцій у дітей з РАС за 

підходом О. В. Максимової: «Рівні спілкування», с. 13-62. Режим досвіду: http://mbu-

imc.ucoz.ru/distant/MaximovaEV_Urovni_obscheniya.pdf  Узагальніть прочитаний матеріал 

та зробіть структуроване цитування, щоб щодо кожного з двох рівнів (А та В) у Вашому 

конспекті було 4 пункти, при цьому зазначивши найголовніші моменти.    

Форма подання: у вигляді Word документу. 

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 

Усі у пункти чітко описано та деталізовано,  2 

Визначено не 4, а менше, або більше пунктів, при тому 

вони недостатньо представлені 

1 

Вкрай недостатньо деталізовано важливої інформації  0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

http://mbu-imc.ucoz.ru/distant/MaximovaEV_Urovni_obscheniya.pdf
http://mbu-imc.ucoz.ru/distant/MaximovaEV_Urovni_obscheniya.pdf


 

Тема 6. Зміст та алгоритм становлення цілеспрямованої фізичної активності 

у дітей шкільного віку та молоді з аутизмом 

Завдання: Знайдіть підходи та методи активного впливу на фізичний розвиток, який 

доречно було б застосувати до підлітків з розладами аутистичного спектра. Роботу 

оформіть як презентацію (5 змістовних слайдів, окрім назви та «Дякую»). 

Форма подання: у вигляді Word документу. 

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 

Усі слайди містять чітко представлену, деталізовану та 

послідовну інформацію 

2 

Не усі слайди містять чітко представлену й деталізовану 

інформацію, або відсутня логіка подання інформації 

1 

Вкрай недостатньо інформації подано на слайдах 0 

3 Термінологічна та 

орфографічна 

грамотність  

Терміни та поняття вжито грамотно, відсутність 

помилок 

1 

Наявність термінологічної невідповідності та/або 

орфографічних помилок 

0 

 

Змістовий модуль 5. 
 МОДИФІКАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСПІШНОГО СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ  

ОСІБ З АУТИЗМОМ 

Тема 7. Дизайн простору у закладах освіти і домашнього середовища 

для сенсо-моторного розвитку осіб з аутизмом 

Завдання: Розробіть модель оформлення домашнього простору для дитини з аутизмом 

(коротко опишіть її проблематику), яка має певні сенсо-моторні порушення. Обґрунтуйте 

структурні компоненти цієї моделі.  

Форма подання: у вигляді Word документу. 

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 

Усі компоненти простору чітко описано та деталізовано, 

їх доречність обґрунтовано 

2 

Не усі компоненти простору чітко описано та 

деталізовано, або недостатньо доречно представлено їх 

обґрунтовано 

1 

Вкрай недостатньо представлено компоненти 

перетворення простору, а також відсутнє їх відповідне 

обґрунтування 

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 «Місце і роль 

методів нормалізації сенсо-

моторного стану» (25 тестових 

завдань)  

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

25  

МКР 2 Тестування «Інструменти 

оцінювання сенсо-моторного 

стану осіб з РАС»  (25 тестових 

завдань) 

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

 

25 

МКР 3 Тестування «Розроблення плану 

втручання з опорою на 

результати оцінювання» (25 

тестових завдань) 

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

25  

МКР 4 Тестування «стратегії втручання 

з урахуванням віку осіб з РАС»  

(25 завдань) 

Правильні відповіді на 

тестові завдання 

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 



 

7. Навчально-методична картка дисципліни 
Навчально-методична карта змістовного модуля «Сенсорна інтеграція» Разом: 165 годин: 14 годин – лекції, 12 годин – 

семінарські заняття, 18 годин – практичні заняття, 111 годин – самостійна робота, 10 годин – модульний контроль 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Зміст. модуль 3 Змістовий модуль 4 Зміст. модуль 5 

Назва 

модуля 

Місце і роль методів нормалізації сенсо-

моторного стану осіб з аутизмом 

Інструменти оцінювання 

сенсо-моторного стану 

осіб з РАС 

Розроблення плану 

втручання з опорою 

на оцінювання 

Стратегії втручання з 

урахуванням віку осіб з РАС 

 

Модифікація 

середовища 

К-ть балів 59 балів 53 бали 53 бали 114 балів 53 бали 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Стратегії нормалізації 

сенсо-моторної сфери 

осіб з аутизмом 

Механізми 

терапевтичного 

впливу на сенсо-

моторну сферу 

Система оцінювання 

сенсо-моторної сфери 

осіб з РАС 

Планування 

втручання з опорою 

на доказову практику 

Гармонізація 

сенсо-

моторного 

стану 

Зміст та алгоритм 

становлення   

фізичної 

активності 

Дизайн 

простору у 

закладах освіти 

Бали  1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Семінарські 

заняття 

Стратегії нормалізації 

сенсо-моторної сфери 

осіб з аутизмом 

Механізми 

терапевтичного 

впливу на сенсо-

моторну сферу 

 

– 
Планування 

втручання з опорою 

на доказову практику 

Гармонізація 

сенсо-

моторного 

стану 

Зміст та алгоритм 

становлення 

фізичної 

активності 

Дизайн 

простору у 

закладах освіти 

Бали 10+1 10+1  10+1 10+1 10+1 10+1 

Практичні 

заняття 

 

 –  

 

– 

Система оцінювання 

сенсо-моторної сфери 

Планування 

втручання з опорою 

на доказову практику 

Гармонізація 

сенсо-

моторного 

стану 

Зміст та алгоритм 

становлення    

фізичної 

активності 

Дизайн 

простору у 

закладах освіти 

Бали   20+2 10+1 30+3 20+2 10+1 

Самост. роб 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 

Види контр. МКР (25 балів) МКР (25 балів) МКР (25 б.) МКР (25 балів) МКР(25б.

) 

Підсумковий 

Контроль 

Максимальна кількість балів:332 

Коефіцієнт: 332/100=3,32 

 



  

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Айрес Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. М.: 

«Теревинф», 2013. 272 с.  

2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность / Н. А. Бернштейн. М. : Наука, 1990. 495 

с. 

3. Годдард Б.-С. Оценка нейромоторной готовности к обучению. Москва: Линка-Пресс, 2017. 96 с. 

https://drive.google.com/file/d/1LAol7TTWrWLcqZpvX7LeTNzpBEMEFqhK/view?usp=sharing 

4. Як Е., Аквилла П. Саттон Ш. Строим мостики. Белая Церьковь: ПАО «Белоцерковская 

крижная фабрика», 2016. 240 с. 

https://drive.google.com/file/d/1ulpX5QF1KHirumaeD3ff9X5E0jWjCwbm/view?usp=sharing 

5. Скрипник Т.В. Програма втручання «Синергія»: формування базових передумов навчання і 

розвитку у дітей з розладами аутистичного спектра. Методичний посібник. К.: Вид-во 

«Альянт». – 2020. – 56 с. 

 

Додаткова: 

1. Бломберг терапия. Интервью с Евой Йохансон. Бломберг терапия ритмичными 

движениями (kaza.com.ua)  

2. Геслак Д. Адаптивная физкультура для детей с аутизмом: Методические основы и базовый 

комплекс упражнений для увеличения физической активности детей и подростков с РАС.  

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2019. 192 с.  

https://ramapublish.com/files/uploads/973d191d8746de5463f1a517599340c5.pdf 

3. Єфименко М. М. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку 

“Казкова фізкультура” / М. М. Єфименко. Тернопіль : Мандрівець, 2014. 52 с. 

4. Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

https://drive.google.com/drive/folders/1QowHX_cXmq0tJ3MW4qTAk7RuQPAsQqX5?usp=sha

ring 

5. Кіслінг Улла. Сенсорна інтеграція в діалозі: зрозуміти дитину, розпізнати проблему, 

допомогти знайти рівновагу. Москва: Теревинф, 2010. 240 с. 

https://readli.net/chitat-online/?b=1030741&pg=1 

6. Косински К. Эрготерапия для детей с аутизмом: Эффективный подход для развития 

навыков самостоятельности у детей с аутизмом и РАС. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2017. 192 с. 

7. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» / Схвалено Указом 

Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016. 

8. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

Москва.: Академия, 2002. 232 с. 

9. Скрипник Т. В. Вдосконалення змісту професійної діяльності фахівців інклюзивних 

закладів освіти: ерготерапевтичний підхід. Continuing professional education: theory and 

practice. 2020.  64 (3). С. 7-15. 

10. Скрипник Т. В. Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом. 

Особлива дитина: навчання і виховання: науково-методичний журнал. 2016. 4(80). С. 24-31 

11. Смолянинов А., Ванцова А. Рука – мозг. Братислава: EPSYNEL, 2011. 109 с. 

12. Сучасні здоровʼязбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф. 

Ю. Д. Бойчука. Харків : Оригінал, 2018. 724 с. 

 

Додаткові ресурси 

1. Оздоровчі технології https://www.youtube.com/watch?v=qgdY75YI7As  

2. «Методичні рекомендації до програми виховання та навчання дітей від двох до семи років 

https://drive.google.com/file/d/1LAol7TTWrWLcqZpvX7LeTNzpBEMEFqhK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ulpX5QF1KHirumaeD3ff9X5E0jWjCwbm/view?usp=sharing
https://kaza.com.ua/a290829-blomberg-terapiya-ritmichnymi.html
https://kaza.com.ua/a290829-blomberg-terapiya-ritmichnymi.html
https://ramapublish.com/files/uploads/973d191d8746de5463f1a517599340c5.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1QowHX_cXmq0tJ3MW4qTAk7RuQPAsQqX5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QowHX_cXmq0tJ3MW4qTAk7RuQPAsQqX5?usp=sharing
https://readli.net/chitat-online/?b=1030741&pg=1
https://www.youtube.com/watch?v=qgdY75YI7As


  

«Дитина». – https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-

programa-ditina-nmc.pdf 

3. Арт-терапія в корекційній роботі з дошкільниками із тяжкими порушеннями мовлення - 

https://scholar.google.com/citations?user=mat2WMIAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-

d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3Dmat2WMIAAAAJ

%26citation_for_view%3Dmat2WMIAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC%26tzom%3D-120  

4. Дихальна гімнастика Стрельникової - http://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-

2020/   

5. Точковий масах (Уманська) - https://www.youtube.com/watch?v=DBnBXRCf6uE 

6. Театр фізичного виховання Єфименка - https://vseosvita.ua/library/teatr-fizicnogo-vihovanna-

ta-ozdorovlenna-ditej-doskilnogo-viku-za-metodikou-m-m-efimenka-265798.html 

7. Інноваційні оздоровчі технології. Ігровий стретчинг http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-

zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/fizichnij-rozvitok/fizkulturno-ozdorovchi-zaxodi/innovacijni-

texnologi%D1%97/  
 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=mat2WMIAAAAJ&hl=id#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3Dmat2WMIAAAAJ%26citation_for_view%3Dmat2WMIAAAAJ%3Au-x6o8ySG0sC%26tzom%3D-120
http://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-2020/
http://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=DBnBXRCf6uE
https://vseosvita.ua/library/teatr-fizicnogo-vihovanna-ta-ozdorovlenna-ditej-doskilnogo-viku-za-metodikou-m-m-efimenka-265798.html
https://vseosvita.ua/library/teatr-fizicnogo-vihovanna-ta-ozdorovlenna-ditej-doskilnogo-viku-za-metodikou-m-m-efimenka-265798.html
http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/fizichnij-rozvitok/fizkulturno-ozdorovchi-zaxodi/innovacijni-texnologi%D1%97/
http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/fizichnij-rozvitok/fizkulturno-ozdorovchi-zaxodi/innovacijni-texnologi%D1%97/
http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/fizichnij-rozvitok/fizkulturno-ozdorovchi-zaxodi/innovacijni-texnologi%D1%97/
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ДОДАТКИ 
  



  

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Змістовий модуль 1.  

МІСЦЕ І РОЛЬ МЕТОДІВ НОРМАЛІЗАЦІЇ СЕНСО-МОТОРНОГО СТАНУ 

ОСІБ З АУТИЗМОМ В СИСТЕМІ ПРАКТИК З НАУКОВО ДОВЕДЕНОЮ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ 

Тема 1. Стратегії нормалізації сенсо-моторної сфери осіб з аутизмом з опорою на 

міжнародні стандарти 
Семінарське заняття (2 год.) 

Уважно прочитайте уривок (4-й розділ) зі знаменитої книги Дж. Айрес "Ребенок и 

сенсорная интеграция". Для підготовки до дискусії законспектуйте основні ідеї автора 

(скорочено запишіть головне) так, щоб можна було відповісти на такі питання: 

1. Що таке Сенсорна інтеграція (СІ)? 

2. Від чого залежить СІ? 

3. На що впливає СІ? 

4. Завдяки чому формується СІ?  

5. Про які нові для себе ідеї Ви дізналися? 
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

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 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Відповіді на усі питання чітко представлено та 

деталізовано 

2 

Відповіді не на усі питання чітко представлено та 

деталізовано 

1 

Вкрай недостатня представленість ідей, структурованість 

та деталізація 

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 2. Механізми терапевтичного впливу на сенсо-моторну сферу осіб з РАС  

Семінарське заняття (2 год.) 

Перегляньте два відео та проаналізуйте, використовуючи параметри короткого 

сенсорного профілю, які особливості має сенсорна систем у одного та у другого з них.  

https://www.youtube.com/watch?v=zRiaRyfQuQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjvu7GP5qbw 

Заповніть два сенсорні профілі. І напишіть, яку конкретну першочергову роботу, на Ваш 

розсуд, необхідно здійснювати для кожного з цих дітей (по одній головній конкретній 

рекомендації). Обґрунтуйте свої рекомендації.   
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, правильно 1) заповнено сенсорні 

профілі, 2) прописано першочергову робота. Доречне 

обґрунтування рекомендацій 

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  неповно 

(або недостатньо правильно) заповнено профілі, 

недостатньо відповідним чином прописано рекомендації 

та подано їх обґрунтування 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Усі структурні елементи завдання чітко описані, надано 

рекомендації та їх обґрунтування 

2 

Не усі структурні елементи завдання чітко описані 1 

Не усі структурні елементи наявні 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=zRiaRyfQuQ0
https://www.youtube.com/watch?v=Vjvu7GP5qbw


  

ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ СЕНСО-МОТОРНОГО СТАНУ ОСІБ З РАС 

Тема 3. Система оцінювання сенсо-моторної сфери та обмежень життєдіяльності 

осіб з РАС; методи моніторингу динаміки їхнього успіху 

Практичне заняття (4 год) 

Підготувати презентацію про певну діагностичну методику у контексті вивчення сенсо-

моторної сфери, у якій буде представлено автора (-рів) методики, її зміст та якісь фрагменти. 

Вибір методики може охоплювати такі варіанти, як:  

1. «Золотий стандарт» діагностики – SIPT (Дж. Айрес), EASI (Zoe Maillouxт а інші її 

послідовники); 

2. Опитувальник з книги Як Е., Аквилла П. Саттон Ш. «Строим мостики» 

https://drive.google.com/file/d/1ulpX5QF1KHirumaeD3ff9X5E0jWjCwbm/view?usp=sharing 

3. Повний чи короткий сенсорний профіль W.Dunn. 

4. Проби з методики Салли годарт Блайт  Оценка нейроготовности к школе 

https://drive.google.com/file/d/1LAol7TTWrWLcqZpvX7LeTNzpBEMEFqhK/view?usp=sharing 

5. А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика  и коррекция в детском возрасте 

https://royallib.com/read/semenovich_anna/neyropsihologicheskaya_diagnostika_i_korrektsiya_

v_detskom_vozraste.html#0 
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

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 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 

https://drive.google.com/file/d/1ulpX5QF1KHirumaeD3ff9X5E0jWjCwbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAol7TTWrWLcqZpvX7LeTNzpBEMEFqhK/view?usp=sharing
https://royallib.com/read/semenovich_anna/neyropsihologicheskaya_diagnostika_i_korrektsiya_v_detskom_vozraste.html#0
https://royallib.com/read/semenovich_anna/neyropsihologicheskaya_diagnostika_i_korrektsiya_v_detskom_vozraste.html#0


  

Студент не підготовлений до заняття і не бере участь у 

взаємодії  

0 

 
Змістовий модуль 3. 

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ ВТРУЧАННЯ З ОПОРОЮ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ОЦІНЮВАННЯ СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ ОСІБ З РАС 

Тема 4. Планування втручання з опорою на доказову практику 

Семінарське заняття (2 год.) 

Використовуючи 10 принципів СІ, розроблених Асоціацієї ерготерапевтів, спланувати 

втручання щодо нормалізації стану дитини з РАС (7 конкретних умов або ідей щодо такого 

втручання). За взірець можна обрати дитину, представлену на відео - 
https://www.youtube.com/watch?v=hQ3F49XHHTE 

ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

демонструє розуміння принципів СІ та вміння 

інтерпретувати інформацію  

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 

Усі (7 конкретних умов чітко описано з відповідною 

деталізацією 

2 

Не усі структурні елементи чітко описані з відповідною 

деталізацією 

1 

Не усі структурні елементи наявні, або брак 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 

 

Практичне заняття (2 год.) 
Для підготовки до роботи на практичному занятті (аналіз практичного кейсу; 

розроблення плану втручання в рамках сенсо-моторної корекції для дитини з РАС на термін 3 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ3F49XHHTE


  

місяці) розробити таблицю сенсорних ігр (вправ, прийомів) за взірцем: 
 

№ Сенсорна 

система 

Назва гри 

(вправи, 

прийому) 

Опис або 

зображення 

Призначення гри 

(вправи, прийому) 

1     

…     

При виконанні завдання основну увагу приділіть формуванню базових властивостей та 

функцій. Пунктів у таблиці має бути не менше 7. При виконанні завдання рекомендовано 

спиратися на такі джерела, як Єфіменко М.М. Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку; Як Е., Аквилла П. Саттон Ш. «Строим мостики»; 

Блайт  С.-Г. «Оценка нейроготовности к школе», Скрипник Т. Програма втручання 

«Синергія».  
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

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 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. 
СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВІКУ ОСІБ З РАС 



  

Тема 5. Гармонізація сенсо-моторного стану дітей раннього і дошкільного віку з РАС  

Семінарське заняття (2 год.) 

Перегляньте відео різноманітних вправ зі становлення базових психофізіологічних 

властивостей у дітей різного віку.https://www.youtube.com/watch?v=gkVyxwZGrIw  

Оберіть будь-які 5 вправ (за відео) і опишіть щодо кожної з них: 1) який очікувані результати від 

цієї вправи; 2) як це позначиться на подальшому навчанні і розвитку дитини; 3) які особливості 

взаємодії з дітьми демонструє фахівець при виконанні дитинною цієї вправи. 

ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, демонструю обізнаність стосовно 

змісту та призначенню вправ, 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 

Представлено 5 вправ; відповіді на усі питання чітко та 

змістовно  

2 

Представлено 3-4 вправи; відповіді не на усі питання 

мають чіткий зміст 

1 

Представлено 1-2 вправи; відповіді на питання відсутні, 

або подані невідповідним 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 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 

 

Практичне заняття (6 год.) 

Ознайомитися з тілесно орієнтованими техніками у роботі з дітьми раннього і 

дошкільного віку з РАС. Бломберг-терапія та робота з рефлексами за системою С. Мазгутової; 

2) Формування нейроготовності дітей до навчання за Саллі Годарт Блайт (від 0 до 4); 3) 

адаптивна фізкультура (Девід Геслак). Зробити «паспорт» кожного з цих підходів: назва, 

автор, зміст, головні ідеї, сутність та зміст підходу.  
ОЦІНЮВАННЯ 

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

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


  

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, відповідь сформульована вичерпно 

і змістовно 

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 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 6. Зміст та алгоритм становлення цілеспрямованої фізичної активності у дітей 

шкільного віку та молоді з аутизмом  

Семінарське заняття (2 год.) 

Проаналізуйте відео заняття з фізичного розвитку (у межах сенсорної діяєти) - 
https://www.youtube.com/watch?v=rLpepco5Rjg 

Знайдіть, які групи рухів (за напрацюваннями М. О. Бернштейна) задіяно у цьому занятті (7 

груп рухів на рівні С та 7 груп рухів на рівні D.). Оформіть відповідь у таблиці:  

№ Елемент заняття Відповідність певній групі рухів (за 

Бернштейном) 

1   

…   

Зробіть висновок, у якому оцініть сильні сторони цього заняття і опишіть, що, на Вашу 

думку, можна було б вдосконалити? 
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

https://www.youtube.com/watch?v=rLpepco5Rjg


  

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, відповідь сформульована вичерпно 

і змістовно 

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 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 

 

Практичне заняття (4 год.) 

Систематизувати матеріал стосовно фізичної активності. Вами має бути обрано 3 

напрями (наприклад, адаптивна фізкультура (Д. Геслак), підхід М. М. Єфіменка, кінезітерапія 

(мото педагогіка), 3-С терапія та ін.). Щодо кожного напряму виписати  основні ідеї, завдяки 

яким стає зрозуміло, яким чином фізичні заняття за цим напрямом можуть сприяти 

формуванню  основ академічної успішності дітей шкільного віку з аутизмом. Якщо це не 

зазначено розробниками того чи іншого напряму, то Ви (з опорою на ідеї та вправи) самі 

обґрунтуйте такий причинно-наслідковий зв’язок. 
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідає завданню, логічний виклад інформації, 

візуальне оформлення доречне і виразне  

2 



  

Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

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 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 5. 

МОДИФІКАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УСПІШНОГО СЕНСО-МОТОРНОГО РОЗВИТКУ 

ОСІБ З АУТИЗМОМ 

Тема 7. Дизайн простору у закладах освіти і домашнього середовища                                   

для сенсо-моторного розвитку осіб з аутизмом 

Семінарське заняття (2 год.) 

Створити план перетворення домашнього середовища з метою позитивного впливу на 

сенсо-моторні якості дитини з РАС як передумову їхнього навчання і розвитку. Розробити цей 

план, зважаючи на конкретну дитину (за певним відео, яке зазначити, або описавши 

особливості дитини, щоб було потім зрозуміло, чому Ви пропонуєте долучити до оснащення 

ті чи інші засоби). Обґрунтувати доречність кожного запропонованого Вами елементу 

домашнього простору. 
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

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, 

візуальне оформлення відсутнє  

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 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 

 

Практичне заняття (2 год.) 

Проаналізуйте сторінки Instagram: kidsconnectionstherpy_rancho, sensorydigest, 

Southpawuk. На основі інформації, представленій на цих сторінках, створити дизайн-проєкт 

ідеального простору (сенсорний куток у шкільному класі / групі закладу дошкільної освіти; у 

кабінеті логопеда / психолога / корекційного педагога; сенсорна кімната у школі / дитячому 

садку (у кожного студента своє, більш детальні вихідні дані) з урахуванням того, що там 

будуть здійснюватися заняття (чи вправи) з сенсо-моторного розвитку. Зазначте також, які 

саме вправи (зміст занять), кількість дітей та їхню вікову категорію. 
ОЦІНЮВАННЯ 

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

1) виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2) участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3) присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

№ Критерії Показники Бали 

1 Відповідність 

завданню та 

глибина змісту 

Відповідає завданню, інформацію систематизовано, 

дизайн-проєкт доречний і виразний  

2 

У недостатньому обсязі відповідає завданню,  дизайн-

проєкт не містить певних важливих компонентів 

1 

Не відповідає завданню або демонструє недбале й 

поверхневе опрацювання матеріалу 

0 

2 Структурні 

елементи 

Розроблено дизайн-проєкт, зазначено місце, зміст занять 

(вправ), кількість дітей та їхня вікова категорія    

2 

Не усі структурні елементи чітко представлено, в описовій 

частині бракує деталей 

1 

Відсутні важливі структурні елементи дизайну простору, 

або брак 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 

 

 

 


