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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  вибіркова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 3 - 

Семестр 6 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 26 - 

Форма семестрового контролю екзамен - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сприяти оволодінню системою знань про підходи, методи та методики роботи з 

дітьми з розладами аутистичного спектра; сприяти опануванню різних технік корекційно-

розвивальної роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра у системі спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Завдання:  

– забезпечити формування загальних компетентностей:  

ЗК 4 Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді; здатність до ефективної 

міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми 

батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування 

сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

ЗК 7 Аналітична. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей 

у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних 

питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та 

практики. 

ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на розкриття 

особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного 

лідерства та успіху. 

– забезпечити формування фахових компетентностей:  

ФК 1  Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, контролювати та 

оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного 

(негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для 

прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та 

вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових 

етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення 

спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного 

розвитку. 
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ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні системи 

навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння сучасних 

підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної адаптації осіб з 

особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з 

урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  індивідуальних освітніх потреб, 

актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями мовлення в 

спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і здійснювати 

корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах освіти з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку. 

ФК 15 Деонтологічна  (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами 

деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; 

усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері 

професійної діяльності. 

ФК 16 Фахові компетентності для спеціалізації «Психолого-педагогічна допомога 

дітям з аутизмом» (РАС). Здатність розпізнавати дітей з РАС, діагностувати, визначати 

шляхи їхнього розвитку; брати на себе роль координатора; розробляти корекційно-

розвивальну стратегію для дітей з аутизмом; формувати у них передумови до освітньої 

діяльності; опрацьовувати освітні траекторії для дітей з аутизмом. 

– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності щодо 

визначення та формулювання стратегії підтримки та допомоги дітям з РАС для 

спеціалізації «Психолого – педагогічна допомога дітям з аутизмом» (РАС) в Центрі 

практичної підготовки Центр "Аутизм-Академія". 

 

3. Результати навчання за дисципліною: 

– програмові результати навчання відповідно до освітньої програми: 

ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та спеціальної 

педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних категорій дітей з 

особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної допомоги цим дітям. 

ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння 

особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення 

дітей різних нозологій. 

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння здійснювати вибір 

технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, дошкільного і 

молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.  

ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, напрямів, 

специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження інклюзивного 

навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими учасниками освітнього 

процесу в системі інклюзивної освіти. 

ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання. 

ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння державною та 

іноземною мовами. 

– програмові результати навчання відповідно до робочої програми навчальної дисципліни: 

 здатність продемонструвати володіння методами роботи з дітьми різного віку з 

розладами аутистичного спектра; 

 здатність обирати та застосовувати ефективні методи роботи з дітьми з аутизмом 

щодо раннього втручання, формування передумов до шкільного навчання, 

розвитку соціальної взаємодії, подолання проблемної поведінки та формування 

життєвої компетентності; 
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 здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід батьків та сиблінгів 

дітей (осіб) з розладами аутистичного спектра.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

Теоретико-методологічні основи роботи з дітьми з РАС раннього віку 

Тема 1. Теоретичні засади раннього 

втручання при розладах аутистичного 

спектра 

6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Характеристика методів роботи з 

дітьми з РАС раннього віку 

8 4 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 16 6 2 2 - - 4 

Змістовий модуль 2. Науково-методичні засади роботи з дітьми з РАС дошкільного і 

молодшого шкільного віку 

Тема 3. Основні напрями формування 

передумов до шкільного навчання 

9 2 4 - - - 3 

Тема 4. Порівняльний аналіз підходів до 

подолання проблемної поведінки 

9 4 2 - - - 3 

Тема 5. Порівняльний аналіз методів 

розвитку соціальної взаємодії та 

комунікації 

11 4 - 4 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 31 10 6 4 - - 9 

Змістовий модуль 3. Стратегічні напрями корекційно-розвивальної роботи з підлітками, 

юнаками та дорослими з РАС 

Тема 6. Характеристика методів розвитку 

комунікативних навичок у підлітків з РАС 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 7. Подолання проблемної поведінки 

підлітків з РАС 

9 4 2 - - - 3 

Тема 8. Формування життєвої компетенції 

осіб з РАС 

7 2 - 2 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 25 8 2 4 - - 9 

Змістовий модуль 4. Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС 

Тема 9. Стратегія роботи з батьками, які 

виховують дітей з РАС 

10 2 2 4 - - 2 

Тема 10. Психолого-педагогічний 

супровід сиблінгів осіб з РАС 

6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 18 4 4 4 - - 4 
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Семестровий контроль 30  

Усього 120 28 14 14 - - 26 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

Теоретико-методологічні основи роботи з дітьми з РАС раннього віку 

 

Тема 1. Теоретичні засади раннього втручання при розладах аутистичного спектра 

Сучасні теорії аутизму. Перші прояви РАС та базові діагностичні критерії: класичне та 

сучасне розуміння. Огляд сучасних методик ранньої діагностики аутизму. Можливості та 

обмеження методів ранньої діагностики. Прогностична функція ранньої діагностики при 

РАС. 

Ключові слова: розлади аутистичного спектра, рання діагностика аутизму, психологічний 

діагноз та прогноз. 

Рекомендована основна література [1; 2] 

Рекомендована додаткова література [1; 10;12;13;14; 16; 17] 

 

Тема 2. Характеристика методів роботи з дітьми з РАС раннього віку  
Сімейно-центрований підхід як основа роботи з дітьми з РАС раннього віку. Основні 

механізми корекційно-розвивального впливу методів раннього втручання, заснованих на 

ігровій терапії (DIR/Floortime та TheraPlay). Ключові відмінності ігрової діяльності дитини 

з РАС та ігрової терапії зі спеціалістом.  

Ідеї структурованості, активного залучення батьків, турботи та виклику – як основа методу 

TheraPlay. Діагностика рівня функціонального емоційного розвитку в межах підходу 

DIR/Floortime. Принципи побудови комплексної корекційно-розвивальної програми 

раннього втручання.  

Реалізація принципів роботи з дітьми з РАС раннього віку в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

Ключові слова: сімейно-центрований підхід, ігрова діяльність, ігрова терапія, рівні 

функціонального емоційного розвитку. 

Рекомендована основна література [1; 2] 

Рекомендована додаткова література [3; 11; 15; 17;21; 27; 28] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Науково-методичні засади роботи з дітьми з РАС дошкільного і молодшого 

шкільного віку 

 

Тема 3. Основні напрями формування передумов до шкільного навчання 

Проблема підготовки дітей з РАС до шкільного навчання.  

Можливості сенсорної інтеграції та нейропсихологічної корекції у формуванні передумов 

до шкільного навчання. Ідея структурування простору, часу та діяльності, реалізована в 

межах ТЕАССН підходу, як основа підготовки до шкільного навчання.  

Реалізація принципів формування передумов до шкільного навчання дітей з РАС в 

інклюзивному освітньому середовищі. 

Ключові слова: передумови до шкільного навчання, структуроване навчання, готовність до 

шкільного навчання. 

Рекомендована основна література [1; 2] 

Рекомендована додаткова література [15; 18; 20; 25; 26] 

 

Тема 4. Порівняльний аналіз підходів до подолання проблемної поведінки 

Діагностика причин проблемної поведінки: сенсорна і поведінкова складові. Механізми 

подолання проблемної поведінки, спричиненої дисфункціональністю сенсорних систем: 
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діагностика сенсорного профілю, техніки роботи з сенсорною гіпер-, гіпочутливістю в 

межах методу сенсорної інтеграції. 

Механізми подолання проблемної поведінки, спричиненої поведінковою складовою: 

функціональний аналіз поведінки, негативні та підкріплюючі стимули, жетонна система, 

робота з підвищення мотивації до навчання в межах АВА-терапії. 

Ідея приєднання до діяльності дитини та розширення цієї діяльності, включення в 

соціальний контекст – як базова техніка роботи з проблемною поведінкою в межах підходу 

DIR/Floortime.  

Шляхи подолання проблемної поведінки дітей з РАС в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

Ключові слова: функціональний аналіз поведінки, сенсорна гіперчутливість, сенсорна 

гіпочутливість, сенсорна дієта, позитивне і негативне підкріплення.  

Рекомендована основна література [2; 3, 4;5] 

Рекомендована додаткова література [2; 3; 18; 19] 

 

Тема 5. Порівняльний аналіз методів розвитку соціальної взаємодії та комунікації 

Соціальна взаємодія та комунікація як основні цілі психолого-педагогічного супроводу осіб 

з РАС протягом усього життя.  

Принцип слідування за дитиною, реалізований в межах підходу DIR/Floortime, як основа 

формування соціальної взаємодії.  

Принципи формування комунікативних навичок у дітей з РАС в межах ТЕАССН-підходу. 

Можливості та обмеження методів альтернативної комунікації. Організація інклюзивного 

середовища відповідно до підходу ТЕАССН.  

Уявлення про альтернативні методи: арт-терапію, музичну терапію, каністерапію, 

іпотерапію, дельфінотерапію – та механізми їх роботи з дітьми з РАС. Музична терапія з 

дітьми з РАС. 

Шляхи розвитку соціальної взаємодії та комунікації дітей з РАС в інклюзивному 

освітньому середовищі. 

Ключові слова: комунікативні навички, альтернативна комунікація, ігрова терапія, рівні 

функціонального емоційного розвитку. 

Рекомендована основна література [1; 2; 3; 4; 5;] 

Рекомендована додаткова література [2; 10; 15; 18; 21] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Стратегічні напрями корекційно-розвивальної роботи з підлітками, юнаками та 

дорослими з РАС 

 

Тема 6.  Характеристика методів розвитку комунікативних навичок у підлітків з РАС  

Потреби підліткового віку та можливості підлітків з РАС. Групова терапія з однолітками як 

метод розвитку комунікативних навичок підлітків з РАС. Принципи та етапи групової 

терапії, механізми роботи комунікативної групи. 

Специфіка застосування методів, заснованих на ігровій терапії (DIR/Floortime та TheraPlay), 

при роботі з підлітками з РАС.  

Ключові слова: підлітковий вік, групова терапія з однолітками, комунікативна група. 

Рекомендована основна література [1; 2; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [8; 9; 13] 

 

Тема 7. Подолання проблемної поведінки підлітків з РАС  
Динаміка основних проявів РАС у підлітковому віці. 

Проблемна агресивна поведінка підлітків з РАС: причини та шляхи корекції. Порівняльний 

аналіз методів роботи з агресивною поведінкою (в межах підходів АВА-терапії, сенсорної 

інтеграції, ТЕАССН). 
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Проблемна сексуальна поведінка підлітків з РАС: причини та шляхи корекції. Статеве 

виховання осіб з РАС як профілактика виникнення проблемної сексуальної поведінки.  

Шкільно-центровані інтервенції у роботі з підлітками з РАС: зарубіжний досвід 

корекційно-розвивальної роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища.  

Ключові слова: пубертатний період, агресивна поведінка, сексуальна поведінка, статеве 

виховання, шкільно-центровані інтервенції. 

Рекомендована основна література [2;3;5; 6] 

Рекомендована додаткова література [4; 5; 6; 7; 13; 17;25] 

 

Тема 8. Формування життєвої компетенції осіб з РАС  

Динаміка основних проявів РАС протягом життя. Виклики і проблеми, що супроводжують 

юнаків і дорослих з РАС, питання безпеки, дружніх, романтичних та сімейних стосунків. 

Шляхи організації автономного проживання і життєдіяльності дорослих з РАС. 

Базові принципи психолого-педагогічного супроводу дорослих з РАС. 

Ключові слова: емоційний інтелект, міжособистісна взаємодія, життєва компетенція. 

Рекомендована основна література [1; 2; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [12; 15; 17]  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС 

 

Тема 9. Стратегія роботи з батьками, які виховують дітей з РАС 

Стратегії батьківського виховання у сім’ях, що виховують дітей з РАС. Психоемоційний 

стан батьків дитини з РАС: методики діагностики та корекції. Психоосвітня робота з 

батьками, які виховують дітей з РАС: теми для обговорення, залежно від віку дитини. 

Ключові слова: психоемоційний стан, стиль сімейного виховання, психоосвіта.  

Рекомендована основна література [1; 2] 

Рекомендована додаткова література [8; 9; 11; 17; 22; 27] 

  

Тема 10. Психолого-педагогічний супровід сиблінгів осіб з РАС 

Психологічні особливості сиблінгів осіб з РАС. Особливості стостунків сиблингів у сім’ях 

з дітьми з РАС, залежно від віку. Навчання ігровій взаємодії між сиблінгами у сіям’ях, що 

виховують дітей з РАС, як корекційно-розвивальна стратегія. 

Ключові слова: психоемоційний стан, спільна ігрова діяльність, групова терапія 

Рекомендована основна література [1; 2] 

Рекомендована додаткова література [8; 11; 23; 24;27] 

  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю
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2 
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4 
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а 
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ів
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іл
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іс
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д
и

н
и

ц
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м
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си
м
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ь
н

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 3 3 5 5 4 4 2 2 

Відвідування практичних занять 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
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Відвідування семінарських занять 1 1 1 3 3 1 1 2 2 

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

Робота на семінарському занятті 10 1 10 3 30 1 10 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 3 15 3 15 2 10 

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

Разом - 60 - 100 - 77 - 71 

Максимальна кількість балів: 308 

Розрахунок коефіцієнта: K = 308/60 = 5,13 

6.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Теоретико-методологічні основи роботи з дітьми з РАС раннього віку 

Тема 1. Теоретичні засади раннього втручання при розладах аутистичного спектра (2 

год)  

Завдання: Ознайомтесь з сучасними теоріями, що пояснюють феномен аутизму. 

Розкрийте одну з сучасних теорій аутизму. 

Форма подання: у вигляді таблиці. 

Назва, автор 

теорії 

Країна 

походження 

Ключові ідеї 

 
  

 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче 

стандартів 

(0) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

не стосується 

теми АБО 

декілька фактів 

не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та точною, 

але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є 

неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 
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зазначеного 

часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 2. Характеристика методів роботи з дітьми з РАС раннього віку (2 год.)  

Завдання: Ознайомтесь з ключовими ідеями методу TheraPlay. Доберіть по 1 прикладу 

ігрової активності для реалізації кожної ідеї. 

Ключова ідея методу TheraPlay Ігрова активність, що її реалізує 

Структурованість  
 

Активне залучення батьків 
 

Турбота  
 

Виклик  
 

Форма подання: у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче 

стандартів 

(0) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

не стосується 

теми АБО 

декілька фактів 

не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не 

має достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей 

АБО не є 

чіткою. 

 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми та 

таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаютьс

я АБО є 

неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана 

із запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 

зазначеного 

часу. 

Всього 5 балів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Науково-методичні засади роботи з дітьми з РАС дошкільного і молодшого 

шкільного віку 
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Тема 3. Основні напрями формування передумов до шкільного навчання (3 год)  

Завдання: Складіть візуальний розклад свого дня, спираючись на ключові ідеї ТЕАССН-

підходу.  

Форма подання: у вигляді схеми.  

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми 

АБО декілька 

фактів не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та 

точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей АБО 

не є чіткою. 

 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у 

письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 

12 год. від 

зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

Тема 4. Порівняльний аналіз підходів до подолання проблемної поведінки (3 год) 

Завдання: Складіть сенсорну дієту для дитини з РАС  з метою подолання проблемної 

поведінки дитини (уявна або реальна дитина, вкажіть вік та особливості проблемної 

поведінки). 

Час доби Сенсорні активності 

Ранок  

День  

Вечір  

Сенсорні перерви  

Форма подання: у вигляді таблиці.  

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

(0) 
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(0,75) (0,5) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми 

АБО декілька 

фактів не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та точною, 

але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей АБО 

не є чіткою. 

 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми 

та таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від 

зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

Тема 5. Порівняльний аналіз методів розвитку соціальної взаємодії та комунікації (3 

год) 

Завдання: Проведіть спостереження за дитиною дошкільного віку з РАС та здійсніть 

діагностику рівнів її функціонального емоційного розвитку за методикою DIR/Floortime. 

Результати опишіть в таблиці.   

Рівень функціонального 

емоційного розвитку 

Поведінкові прояви 

Саморегуляція та інтерес до 

світу 

 

Контакт і спілкування  

Довільність і двостороння 

комунікація 

 

Вирішення соціальних задач, 

регуляція настрою і 

самосвідомість 

 

Формування символів, 

використання слів і понять 

 

Емоційне мислення, логіка і 

почуття реальності 

 

Форма подання: у вигляді таблиці.  
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Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче 

стандартів 

(0) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує 

її розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

не стосується 

теми АБО 

декілька фактів 

не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми та 

таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є 

неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 

зазначеного 

часу. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Стратегічні напрями корекційно-розвивальної роботи з підлітками, юнаками та 

дорослими з РАС 

Тема 6.  Характеристика методів розвитку комунікативних навичок у підлітків з РАС 

(3 год) 

Завдання: Ознайомтесь з принципами та етапами роботи групової терапії з однолітками. 

Наведіть 3 приклади групових активностей і вправ, що можуть бути застосовані в групі. 

Форма подання: у вигляді таблиці. 

№ Опис вправи Мета (на що спрямована 

вправа) 

1   

2   

3   

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 
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Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує 

її розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми 

АБО декілька 

фактів не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей АБО 

не є чіткою. 

 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми та 

таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 7. Подолання проблемної поведінки підлітків з РАС (3 год) 

Завдання: Складіть рекомендації з подолання проблемної агресивної поведінки підлітків з 

РАС для вчителя інклюзивного класу. 

Форма подання: у вигляді вільного опису, есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче 

стандартів 

(0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та точною, 

але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей 

АБО не є 

чіткою. 

 

Позиція 

автора 

Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виклад дає чітке 

розуміння позиції 

автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора 

відсутній. 

 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не 

розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

Аргументи надаються 

у досить логічному 

порядку, що дозволяє 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 
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логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає 

читача та 

робить есе дуже 

заплутаним. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати матеріал. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину матеріалу, 

але має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо 

узагальнення 

матеріалу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 8.  Формування життєвої компетенції осіб з РАС (3 год) 

Завдання: Перегляньте фільм «Темпл Грандін». Проаналізуйте труднощі, з якими 

стикається героїня фільму в дорослому житті, а також шляхи подолання цих труднощів. 

Форма подання: у вигляді таблиці. 

№ Труднощі Шляхи подолання 

1   

2   

3   

…   

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою 

та полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує 

її розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість інформації 

має посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми 

АБО декілька 

фактів не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей АБО 

не є чіткою. 

 

Дані Професійний 

вигляд та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. 

Дані маркуються 

та мають 

заголовки. 

Точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та 

мають заголовки. 

Точне подання даних 

у письмовій формі, 

але схеми та таблиці 

не представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

Робота подана із 

запізненням до 6 

Робота подана із 

запізненням до 12 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 
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зазначеного 

дедлайну. 

год. від зазначеного 

часу. 

годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС 

 

Тема 9. Стратегія роботи з батьками, що виховують дітей з РАС (2 год) 

Завдання: Охарактеризуйте один з методів групової роботи з батьками, визначте його 

специфіку, функції та результати, обґрунтуйте вашу думку, вкажіть використані джерела 

(ресурси). 

Форма подання: у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Актуальність 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою 

та полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело.  

Уся інформація 

стосується теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосується теми 

АБО декілька 

фактів не містять 

посилання на 

джерело. 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є чіткою 

та точною, але не 

ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей АБО 

не є чіткою. 

 

Дані Професійний 

вигляд та точне 

представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. 

Дані маркуються 

та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблицях 

та/або схемах. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але схеми та 

таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються 

АБО є неточними. 

Дотримання 

дедлайну 

Робота подана 

відповідно до 

зазначеного 

дедлайну. 

Робота подана із 

запізненням до 6 год. 

від зазначеного часу. 

Робота подана із 

запізненням до 12 

год. від зазначеного 

часу. 

Робота подана із 

запізненням 

більше, ніж 12 

годин від 

зазначеного часу. 

Всього 5 балів 

 

Тема 10. Психолого-педагогічний супровід сиблінгів осіб з РАС (2 год) 

Завдання: Перегляньте фільм «Людина дощу» та проаналізуйте психологічні особливості 

героя Чарльза Беббіта. Який вплив на формування цих особливостей здійснила наявність 

розладів аутистичного спектра у його брата? 

Форма подання: у вигляді вільного опису, есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бал) 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 
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(0,75) (0,5) (0) 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, 

представленої в 

матеріалах, є 

чіткою та точною, 

але не ретельно 

підібраною. 

Інформація має 

кілька 

неточностей 

АБО не є чіткою. 

 

Позиція 

автора 

Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції 

автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але не 

дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти для 

обговорення. 

В есе викладено 

деякі моменти для 

обговорення. 

 

В есе не 

розкрито тему. 

 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

Аргументи 

надаються у досить 

логічному порядку, 

що дозволяє досить 

легко прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає 

читача та робить 

есе дуже 

заплутаним. 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати матеріал. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину матеріалу, 

але має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо 

узагальнення 

матеріалу. 

Всього 5 балів 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

МКР 1 Тестування «Теоретико-

методологічні основи 

роботи з дітьми з РАС 

раннього віку»   

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 2 
Тестування «Науково-

методичні засади роботи з 

дітьми з РАС дошкільного і 

молодшого шкільного віку»   

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 3 Тестування «Стратегічні 

напрями корекційно-

розвивальної роботи з 

підлітками, юнаками та 

дорослими з РАС»  

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

МКР 4 
Тестування «Основні 

напрями роботи з сім’ями, 

які виховують дітей з РАС 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 балів 

6.4.  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
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Форма проведення – письмова: тестові питання закритої та відкритої форми в системі 

електронного навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (в ЕНК 

«Методичні засади роботи з аутичними дітьми»). 

Критерії оцінювання: 

Питання першого типу.  
У відповіді студента оцінюється правильність відповіді. 10 закритих тестових питань 

теоретичного рівня – правильна відповідь на кожне питання оцінюється в 1 бал. Максимум 

10 балів за правильну відповідь на кожне питання. 

Питання другого типу.  
У відповіді студента оцінюється уміння критично мислити та здійснювати аналіз 

проблеми. 5 закритих тестових питань аналітичного рівня – правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 3 бали. Максимум 15 балів за правильну відповідь на кожне питання. 

Питання третього типу.  
У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з курсу (2 бали), обґрунтованість 

відповіді з опорою на теоретичні знання курсу (2 бали) та творчий підхід до розв’язання 

завдання (1 бал). 3 відкриті тестові питання, що передбачають вирішення практичного 

завдання – правильна відповідь на кожне питання оцінюється в 5 балів. Максимум 15 балів 

за правильну відповідь на кожне питання. 

Максимальна кількість отриманих балів на екзамені – 40. 

6.5.  Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Дайте сучасне визначення розладів аутистичного спектра. 

2. Назвіть діагностичні критерії розладів аутистичного спектра за DSM-V. 

3. Назвіть відомі вам теорії аутизму. Коротко охарактеризуйте дві на ваш вибір. 

4. Охарактеризуйте історію трансформації поняття «аутизм» від перших досліджень до 

сучасного розуміння. 

5. Назвіть відомі вам основні ідеї ТЕАССН-підходу. 

6. Назвіть відомі вам основні поняття теорії Б. Скінера. 

7. Назвіть складові функціонального аналізу поведінки. 

8. Назвіть відомі вам основні поняття теорії сенсорної інтеграції Дж. Айрес. 

9. Назвіть відомі вам основні ідеї підходу DIR/Floortime. 

10. Назвіть відомі вам альтернативні підходи та методи допомоги аутичним дітям. 

11. Назвіть відомі вам зони організації навчального простору за підходом ТЕАССН. 

12.  Розкрийте особливості визначення ознак аутизму Л. Каннером та Г. Аспергером. 

13.  Проаналізуйте особливості психологічної класифікації типів аутистичних 

порушень Т. Скрипник та О. Нікольської. 

14.  Розкрийте особливості пояснення причин аутистичного порушення сучасними 

науковими підходами (теорія функціонування дзеркальних нейронів, генетичні 

теорії, теорії функціонування мозку, теорія метарепрезентацій). 

15.  Які методи ранньої діагностики ризику формування аутизму вам відомі? У чому 

переваги та труднощі використання цих методик як превентивного заходу 

попередження соціальної дезадаптації дітей з аутизмом. 

16. Здійсніть огляд методів подолання проблемної поведінки  в системі прикладного 

аналізу поведінки. 

17. Охарактеризуйте принципи та прийоми роботи аутичних дітей за програмою 

TEACCH. 

18. Охарактеризуйте методи розвитку комунікації дітей з РАС в межах ТЕАССН-

підходу.  

19. Назвіть відомі Вам рівні функціонального емоційного розвитку дитини за підходом 

DIR/Floortime. 

20. Розкрийте можливості та обмеження методу альтернативної комунікації (обмін 

комунікативними картками та зображеннями). 
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21. Охарактеризуйте особливості групової терапії з однолітками в системі роботи з 

аутичними дітьми. 

22. Розкрийте наукове підґрунтя та основні інструменти методу сенсорної інтеграції Дж. 

Айрес. 

23. Проаналізуйте методи подолання проблемної поведінки у підході DIR/Floortime. 

24. Проаналізуйте методи підкріплення бажаної поведінки у підході АВА.  

25. Розкрийте механізми роботи альтернативних методів допомоги дітям з РАС, що 

засновані на анімалотерапії. 

26.  Розкрийте специфіку проявів РАС у підлітковому віці. 

27.  Назвіть базові принципи статевого виховання осіб з РАС. 

28. Охарактеризуйте особливості проявів РАС у дорослому віці. 

29. Назвіть основні теми психоосвітньої роботи з батьками, які виховують дитину з 

РАС, залежно від її віку. 

30.  Охарактеризуйте основні труднощі, з якими стикаються сиблінги осіб з РАС. 

6.6.  Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

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

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в 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) із 

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 «Методичні засади роботи з аутичними дітьми» 

Разом: 120 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 14 год., семінарські заняття – 14 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 26 год. 
Модулі Модуль І. Модуль ІІ. Модуль ІІІ Модуль ІV 

Назва 

модуля 

Теоретико-методологічні 

основи роботи з дітьми з 

РАС раннього віку 

Науково-методичні засади роботи з 

дітьми з РАС дошкільного і молодшого 

шкільного віку 

Стратегічні напрями корекційно-

розвивальної роботи з підлітками, 

юнаками та дорослими з РАС 

Основні напрями роботи з 

сім’ями, які виховують 

дітей з РАС 

Кількість балів за 

модуль 

60 (балів) 100 (балів) 77 (балів) 81 (балів) 

Лекції 1 2-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12 13 14 
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Бали за практичні 

заняття 

 10+1 балів   20+2 балів 10+1 балів  10+1 балів 20+2 балів  

Бали за 

семінарські 

заняття 

10+1 балів  20+2 балів 10+1 балів   10+1 балів  10+1 балів 10+1 балів 

Самостійна робота 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5 (балів) 5  (балів) 5  (балів)  5  (балів) 5  (балів) 5 (балів) 

Види контролю Модульний контроль 1 (25 

балів) 

Модульний контроль 2  

(25 балів) 

Модульний контроль 3  

(25 балів) 

Модульний контроль 4  

(25 балів) 

Екзамен 40 балів  

(Розрахунок коефіцієнта: K = 308/60 = 5,13) 
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https://www.youtube.com/watch?v=qwHfpyhAXRM


25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
 

  



26 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Теоретико-методологічні основи роботи з дітьми з РАС раннього віку 

 

Семінар 1. Теоретичні засади раннього втручання при розладах аутистичного спектра  

 (2год) 

Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз джерел та визначити:  

1.Методичні засади діагностики РАС у дітей раннього віку. 

2.Методичні засади корекції РАС у дітей раннього віку. 

3.Проблеми діагностики та корекції РАС у дітей раннього віку. 

Форма подання: у вигляді презентації. 

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити презентацію з одного з питань (або аспекту питання) семінару. Вимоги до 

10 слайдів, мінімум тексту, використання схем, розкрити зміст питання.  

3. Вказати використані джерела. 

4. Надіслати у форматі презентації. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий 

стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи 

щодо 

підтвердженн

я думок 

подаються у 

логічному 

порядку, що 

надає 

цікавості та 

полегшує 

спостереженн

я за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи надаються у 

досить логічному 

порядку, що дозволяє 

досить легко 

прослідкувати 

авторський хід думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача 

та робить есе 

дуже заплутаним. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє 

достатнє 

розуміння 

обраного 

питання. 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання. 

Недостатньо 

розуміє обране 

питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями 

на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає всі 

обов’язкові елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обґрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з 

Презентація приваблива 

з точки зору дизайну, 

макету та акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

Презентація 

оформлена без 
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точки зору 

дизайну, 

макету та 

акуратності. 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

дотримання 

вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений 

до заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому 

рівні та 

ефективно 

його 

презентує, 

бере активну 

участь в усіх 

видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне 1. Характеристика методів роботи з дітьми з РАС раннього віку (2 години) 
Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз теорії Максимової К.В. щодо причин виникнення РАС та їх 

корекції. https://www.maximova.org/files/MaximovaEV_Urovni_obscheniya.pdf 

Форма подання: у вигляді презентації. 

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити презентацію одного з рівнів за Максимовою К.В. та окреслити причини, 

прояви та можливі варіанти корекції.  

3. Вимоги до презентації – 10 слайдів, мінімум тексту, використання схем, розкрити 

зміст питання.  

4. Надіслати у форматі презентації. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються 

у логічному 

порядку, що надає 

цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи 

надаються у досить 

логічному порядку, 

що дозволяє досить 

легко прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача 

та робить есе 

дуже заплутаним. 

 
Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє 

достатнє 

Демонструє хороше 

розуміння обраного 

питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання. 

Недостатньо 

розуміє обране 

питання. 

https://www.maximova.org/files/MaximovaEV_Urovni_obscheniya.pdf
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розуміння 

обраного питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація включає 

всі обов’язкові 

елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обґрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з 

точки зору 

дизайну, макету та 

акуратності. 

Презентація 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання 

вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на достатньому рівні 

та добре його 

презентує, активний 

на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Науково-методичні засади роботи з дітьми з РАС дошкільного і молодшого 

шкільного віку 

Семінар 2-3. Основні напрями формування передумов до шкільного навчання (4 

години) 

Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз джерел та визначити:  

1. Методичні засади залучення дитини з РАС дошкільного віку до освітнього процесу. 

2. Критерії психологічної готовності до школи та можливі труднощі у навчанні дітей 

з РАС. 

3. Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з РАС. 

4. Організація інклюзивного середовища відповідно до підходу ТЕАССН. 

Форма подання: у вигляді презентації. 

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити дві презентації: 1) презентація  одного з питань 1-2 (або аспекту питання) 

семінару; 2) презентація  одного з питань 3-4 (або аспекту питання) семінару 
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3. Вимоги до презентації: 10 слайдів, мінімум тексту, використання схем, розкрити зміст 

питання.  

4. Вказати використані джерела. 

5. Надіслати у форматі презентації (2 файли). 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості 

та полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи 

надаються у 

досить логічному 

порядку, що 

дозволяє досить 

легко 

прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача 

та робить есе 

дуже заплутаним. 
Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє 

достатнє розуміння 

обраного питання. 

Демонструє 

хороше розуміння 

обраного питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання. 

Недостатньо 

розуміє обране 

питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обґрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання 

вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

достатньому рівні 

та добре його 

презентує, 

активний на 

занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття   

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 
Оцінювання за два семінари – кожен семінар оцінюється окремо 22 бали 

 

Семінар 4. Порівняльний аналіз підходів до подолання проблемної поведінки (2 
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години) 

Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу і систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз джерел та визначити:  

1. Роль та особистість фахівця при подоланні проблемної поведінки. 

2. Переваги та недоліки методу АВА. 

3. Методи встановлення норм та правил в житті дитини з РАС. 

Форма подання: у вигляді презентації. 

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити презентацію одного з питань (або аспекту питання) семінару.  

3. Вимоги до презентації: 10 слайдів, мінімум тексту, використання схем, розкрити зміст 

питання.  

4. Вказати використані джерела. 

5. Надіслати у форматі презентації. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості 

та полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи 

надаються у 

досить логічному 

порядку, що 

дозволяє досить 

легко 

прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача 

та робить есе 

дуже заплутаним. 
Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє 

достатнє розуміння 

обраного питання. 

Демонструє 

хороше розуміння 

обраного питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання. 

Недостатньо 

розуміє обране 

питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обґрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання 

вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

достатньому рівні 

та добре його 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 
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усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

презентує, 

активний на 

занятті. 
Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне 2-3. Порівняльний аналіз методів розвитку соціальної взаємодії та 

комунікації (4 години) 

Мета: оволодіти практичними навичками створення корекційних занять для дітей з РАС.  

Завдання 1. Підготуватись до дискусії з наступних питань: 

1. Сутність системної корекційно-розвивальної роботи в умовах інтеграційних таборів 

для сімей, які виховують дітей з РАС.  

2. Роль та особистість фахівця. 

3. Методичні засади супроводу дитини з РАС. 

Форма подання: у вигляді есе.  

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Написати есе з обраного питання. 

3. Вказати використані джерела. 

4. Надіслати у форматі есе. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче 

стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми есе. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції 

автора з даної теми 

есе. 

Виклад думок 

присутній, але 

не дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

Аргументи 

надаються у досить 

логічному порядку, 

що дозволяє досить 

легко прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи 

подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає 

читача та робить 

есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає 

читача та робить 

есе дуже 

заплутаним. 

Бали 2 1,5 1 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

 

Студент/ка робить 1-

2 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка 

робить більше 4 

помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на достатньому рівні 

та добре його 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений 

до заняття 
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активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

презентує, активний 

на занятті 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Завдання 2. Розробити заняття для дітей з аутизмом для розвитку соціальної комунікації 

та взаємодії, ґрунтуючись на одному з методів ігрової, арт та кінезотерапії.   

Форма подання: у вигляді структурованого опису заняття. 

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити заняття для дітей з аутизмом для розвитку соціальної комунікації та 

взаємодії, ґрунтуючись на одному з методів ігрової, арт або кінезотерапії.  

3. Схема заняття: 1) назва, 2) мета, 3) завдання, 4) метод, 5) для кого (вік дітей), 

6) обладнання та умови, 7) хід проведення, 8) очікувані результати. 

4. Вказати використані джерела. 

5. Надіслати у форматі структурованого опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

Зміст та структуру  

методики/техноло

гії/ гри розкрито 

не в повному 

обсязі. 

Не розкрито зміст 

і структуру 

методики/техноло

гії/ гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

 

Проведення 

методики/технології/ 

гри перераховано в 

логічному порядку, 

але кожен крок не 

пронумеровано 

та/або не оформлено 

окремими 

завданнями.  

Етапи проведення 

методики/техноло

гії/ гри 

перераховано, але 

їх розміщено не в 

логічному 

порядку.  

Опис проведення 

методики/техноло

гії/ гри не містить 

точного переліку 

етапів.  

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі матеріали 

та обладнання чітко і 

точно описані. 

Більшість 

матеріалів та 

обладнання точно 

описані. 

Багато матеріалів 

описано неточно 

АБО взагалі не 

описано. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на достатньому рівні 

та добре його 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 
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презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

презентує, активний 

на занятті. 

активний на 

занятті. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Стратегічні напрями корекційно-розвивальної роботи з підлітками, юнаками та 

дорослими з РАС 

Практичне 4.  Характеристика методів розвитку комунікативних навичок у підлітків 

з РАС (2 години) 

Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз джерел та визначити:  

1. Проблеми підлітків з РАС. 

2. Методичні засади роботи з підлітками з РАС. 

3. Формування навичок самообслуговування. 

Форма подання: у вигляді презентації. 

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити презентацію з одного з питань (або аспекту питання) семінару.  

3. Вимоги до презентації: 10 слайдів, мінімум тексту, використання схем, розкрити зміст 

питання.  

4. Вказати використані джерела. 

5. Надіслати у форматі презентації. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості 

та полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи 

надаються у 

досить логічному 

порядку, що 

дозволяє досить 

легко 

прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача 

та робить есе 

дуже заплутаним. 
Бали 1,5 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє 

достатнє розуміння 

обраного питання. 

Демонструє 

хороше розуміння 

обраного питання. 

Демонструє добре 

розуміння частин 

обраного питання. 

Недостатньо 

розуміє обране 

питання. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Обов’язкові 

елементи 

 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи та 

додаткову 

інформацію з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

обов’язкові 

елементи з 

посиланнями на 

опрацьовану 

літературу. 

Презентація 

включає всі 

елементи, однак 

вони не розкриті і 

не обґрунтовані.  

Відсутні декілька 

обов’язкових 

елементів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 
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Привабливість / 

дизайн 

 

Презентація 

надзвичайно 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація 

приваблива з точки 

зору дизайну, 

макету та 

акуратності. 

Презентація є 

досить 

привабливою, 

хоча може бути 

дещо неохайною. 

Презентація 

оформлена без 

дотримання 

вимог. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

достатньому рівні 

та добре його 

презентує, 

активний на 

занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Семінар 5. Подолання проблемної поведінки підлітків з РАС  (2 години) 

Мета: оволодіти практичними навичками створення корекційних занять для підлітків 

з РАС.  

Завдання: Розробити заняття для підлітків з аутизмом щодо подолання проблемної 

поведінки.   

Форма подання: у вигляді структурованого заняття. 

Методичні рекомендації: 

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Розробити заняття для підлітків з аутизмом щодо подолання проблемної поведінки 

(зняття емоційної напруги).  

3. Схема заняття: 1) назва, 2) мета, 3) завдання, 4) метод, 5) форма проведення 

(індивідуальна, групова), 6) обладнання та умови, 7) хід проведення, 8) очікувані 

результати. 

4. Вказати використані джерела. 

5. Надіслати у форматі структурованого опису заняття. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Розкриття 

змісту 

Творчо та креативно 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технології/ 

гри. 

В повному обсязі 

розкрито зміст та 

структуру 

методики/технологі

ї/ гри. 

Зміст та структуру  

методики/технології

/ гри розкрито не в 

повному обсязі. 

 

Не розкрито зміст 

і структуру 

методики/техноло

гії/ гри. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Етапи 

проведення  

Проведення 

методики/технології/ 

гри перелічено у 

необхідному порядку 

покроково. Кожен 

крок пронумеровано і 

подано у вигляді 

окремого завдання.  

Проведення 

методики/технологі

ї/ гри перераховано 

в логічному 

порядку, але кожен 

крок не 

пронумеровано 

та/або не 

Етапи проведення 

методики/технології

/ гри перераховано, 

але їх розміщено не 

в логічному 

порядку.  

Опис проведення 

методики/техноло

гії/ гри не містить 

точного переліку 

етапів.  
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 оформлено 

окремими 

завданнями.  

Бали 1,5 1 0,5 0 

Матеріали Всі матеріали та 

обладнання чітко та 

точно описані. 

 

Майже всі 

матеріали та 

обладнання чітко і 

точно описані. 

Більшість 

матеріалів та 

обладнання точно 

описані. 

Багато матеріалів 

описано неточно 

АБО взагалі не 

описано. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не має 

достатньої 

деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

достатньому рівні 

та добре його 

презентує, 

активний на 

занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне 5. Формування життєвої компетенції осіб з РАС (2 години). 

Мета: оволодіти навичками аналізу відео матеріалу з теми. 

Завдання: здійснити аналіз фільму «Рай океану» (2010р.). https://rezka.ag/films/drama/2717-

ray-okeana-2010.html 

Форма подання: у вигляді структурованого аналізу відеокейсу. 

Методичні рекомендації: 
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Переглянути фільм.  

3. Здійснити аналіз фільму за наступною схемою: 1) особливості психофізичного розвитку 

головного героя (в чому вони проявляються); 2) міра соціальної адаптації головного 

героя (в чому вони проявляються); 3) основні труднощі головного героя (в чому вони 

проявляються); 4) Особливості взаємодії батька та сина; 5) ваше враження від фільму 

(емоції, роздуми) 

4. Надіслати у вигляді опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента 

щодо переглянутого 

відеокейсу. 

Виклад позиції дає 

чітке розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

https://rezka.ag/films/drama/2717-ray-okeana-2010.html
https://rezka.ag/films/drama/2717-ray-okeana-2010.html
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Використання 

фактів та 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Кожна думка 

не 

підтверджена. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка 

констатує всі 

позитивні та/або 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки 

героїв. 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого 

і висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки 

героїв. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює 

позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Усі структурні 

елементи чітко описані 

з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не 

має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко 

та лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але має 

певне непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений 

до заняття. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.  

Основні напрями роботи з сім’ями, які виховують дітей з РАС 

 

Семінар 6. Стратегія роботи з батьками, які виховують дітей з РАС (2 години) 

Мета: оволодіти навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз відеоматеріалу та визначити:  

1. Принципи групової роботи з батьками аутичних дітей. 

2. Методи групової роботи з батьками аутичних дітей. 

3. Результати та ефективність групової роботи з батьками аутичних дітей. 

Форма подання: у вигляді структурованого опису аналізу відеокейсу . 
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Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Переглянути відеокейс https://drive.google.com/file/d/1Xap99EiC5zb-

UklNLC_hrf7Rh2X9E-GS/view?pli=1 

3. Описати  форму роботи, представлену у відеоматеріалі, сильні та слабкі сторони такого 

формату роботи, ваші враження, а також вказати важливі принципи та методи роботи з 

батьками дітей з розладами аутистичного спектра.  

4. Надіслати у форматі структурованого опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Позиція  Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції студента 

щодо переглянутого 

відеокейсу. 

Виклад позиції дає 

чітке розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу. 

Виклад думок 

присутній, але не дає 

розуміння позиції 

студента щодо 

переглянутого 

відеокейсу. 

Позиція автора 

відсутня. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використання 

фактів та 

даних 

Кожна думка добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами та/або 

прикладами. 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами 

та/або прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них є сумнівною. 

Кожна думка 

не 

підтверджена. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Аналіз успіхів 

та помилок 

Студент/ка 

констатує всі 

позитивні та/або 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки 

фахівця. 

Студент/ка констатує 

позитивні та негативні 

аспекти переглянутого 

і висловлює свою 

позицію, аналізує 

успіхі та помилки 

фахівця. 

 

Студент/ка констатує 

деякі позитивні та 

негативні аспекти 

переглянутого і 

висловлює свою 

позицію. 

 

Студент/ка не 

висловлює 

позиції до 

переглянутого. 

 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

Усі структурні 

елементи чітко описані 

з відповідними 

деталями. 

 

Більшість 

структурних 

елементів чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

Структурні 

елементи не 

описані АБО 

більшість не 

має достатньої 

деталізації. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко 

та лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у відео. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину відео, але має 

певне непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні 

труднощі щодо 

узагальнення 

переглянутого. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений 

до заняття. 

https://drive.google.com/file/d/1Xap99EiC5zb-UklNLC_hrf7Rh2X9E-GS/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Xap99EiC5zb-UklNLC_hrf7Rh2X9E-GS/view?pli=1
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діяльності на 

занятті. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Практичне 6. Стратегія роботи з батьками, які виховують дітей з РАС (4 години) 

Мета: оволодіти навичками аналізу і систематизації та практичними навичками до 

планування бесіди з батьками аутичної дитини. 

Завдання: розробити структуру первинного інтерв’ю (першої зустрічі) батьків аутичної 

дитини (раннього, дошкільного, старшого шкільного, молодшого шкільного, підліткового, 

юнацького віку). Вік дитини на ваш вибір. Запропонувати перелік орієнтовних питань до 

батьків.   

Форма подання: у вигляді структурованого опису, есе.  

Методичні рекомендації  
1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Аналіз фрагменту фільму «Слово на букву А» Серія 1, перший сезон 

(2016) http://seasonvar.ru/serial-13438-Slovo_na_bukvu_A.html . Перегляньте 

консультацію фахівця з батьками. 

3. Розробити структуру первинного інтерв’ю. 

4. Запропонувати перелік орієнтовних питань до батьків при первинному інтерв’ю з 

батьками аутичної дитини (раннього, дошкільного, старшого шкільного, молодшого 

шкільного, підліткового, юнацького віку). Вік дитини на ваш вибір.  

5. Вимоги  10-15 питань. Обґрунтувати відповідь. 

6. Надіслати у форматі структурованого опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість 

інформації, була 

чіткою та точною, 

але не була 

ретельно 

підібраною. 

Інформація була 

не чіткою. 

 

Бали 2 1 0,5 0 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження 

думок подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості 

та полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

Аргументи 

надаються у 

досить логічному 

порядку, що 

дозволяє досить 

легко 

прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

Деякі деталі та 

аргументи подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає читача 

та робить есе 

трохи заплутаним. 

Багато деталей або 

аргументів 

наведено в 

неочікуваному або 

нелогічному 

порядку, що 

відволікає читача 

та робить есе дуже 

заплутаним. 

Бали 2 1 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко 

та лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує 

кілька речень, щоб 

точно описати, 

про що йдеться у 

фільмі. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину фільму, 

але має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо 

узагальнення 

змісту фільму. 

Бали 2 1 0,5 0 

Експертність 

 

Демонструє 

достатнє розуміння. 

Демонструє 

хороше розуміння. 

Демонструє 

часткове 

розуміння. 

Недостатньо 

розуміє. 

http://seasonvar.ru/serial-13438-Slovo_na_bukvu_A.html
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Бали 2 1 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

1-2 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

3-4 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 

більше 4 помилок 

в граматиці чи 

правописі. 

Бали 2 1 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в 

усіх видах 

діяльності на 

занятті. 

Студент 

підготовлений до 

заняття, 

демонструє 

розуміння 

матеріалу на 

достатньому рівні 

та добре його 

презентує, 

активний на 

занятті. 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття. 

Бали 10-9 балів 8-6 бали 5-3 бали 2-0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

2 бал 

Всього 22 балів 

 

Семінарське 7. Психолого-педагогічний супровід сиблінгів осіб з РАС (2 години) 

Мета: оволодіти теоретичним матеріалом та навичками аналізу та систематизації.  

Завдання: здійснити аналіз джерел та визначити:  

1. Сімейні ролі сім’ї, яка виховує аутичну дитини. 

2. Аутизм як феномен сімейної системи. 

3. Роль сиблінгів в сім’ї, яка виховує аутичну дитину. 

4. Шляхи психологічної допомоги сиблінгами осіб з РАС. 

Форма подання: у вигляді есе. 

Методичні рекомендації  

1. Опрацювати рекомендовані джерела. 

2. Окреслити можливі труднощі сиблінгів дітей з РАС та запропонувати шляхи 

подолання цих труднощів.  

3. Вказати використані джерела. 

4. Надіслати у форматі структурованого опису. 

Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 
Позиція автора Виклад позиції дає 

чітке та зрозуміле 

висловлювання 

позиції автора щодо 

теми. 

Виступ дає чітке 

розуміння позиції 

автора з даної теми. 

Виклад думок 

присутній, але 

не дає розуміння 

позиції автора. 

 

Виклад позиції 

автора відсутній. 

 

Бали 2 1,5 1 0 

Послідовність Аргументи щодо 

підтвердження думок 

подаються у 

логічному порядку, 

що надає цікавості та 

полегшує 

спостереження за 

авторським 

"баченням". 

 

Аргументи 

надаються у досить 

логічному порядку, 

що дозволяє досить 

легко прослідкувати 

авторський хід 

думок. 

 

Деякі деталі та 

аргументи 

подано 

неочікувано та 

нелогічно, що 

відволікає 

читача та робить 

есе трохи 

заплутаним. 

Багато деталей 

або аргументів 

наведено в 

неочікуваному 

або нелогічному 

порядку, що 

відволікає 

читача та робить 

есе дуже 

заплутаним. 



40 
 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Узагальнення Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення. 

Студент/ка 

використовує кілька 

речень, щоб точно 

описати, про що 

йдеться у статті. 

Студент/ка 

точно резюмує 

більшу частину 

статті, але має 

певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має 

значні труднощі 

щодо 

узагальнення 

статті. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Граматика та 

орфографія 

Студент/ка не 

допускає помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка робить 1-

2 помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка 

робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі. 

Студент/ка 

робить більше 4 

помилок в 

граматиці чи 

правописі. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 
Активність та 

участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті. 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на достатньому рівні 

та добре його 

презентує, активний 

на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці 

теми заняття, 

достатньо 

активний на 

занятті. 

Студент не 

підготовлений 

до заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує 

1 бал 

Всього 11 балів 

 


