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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 4 - 

Семестр, 7 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 26 - 

Форма семестрового контролю Іспит - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців у напрямі професійної підтримки та допомоги особам з розладами 

аутистичного спектра (РАС), здатних планувати, розробляти та 

впроваджувати індивідуалізовані стратегії втручання, спрямовані на 

підвищення якості життя цієї цих осіб, успішну їхню самореалізацію в освітній 

діяльності та соціальному житті. 

Завдання навчальної дисципліни: 

1) загальні компетентності:  

ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною 

мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність 

налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію. 

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

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до 

особистісно-професійного лідерства та успіху. 

2) формувати фахові компетентності:  

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 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 11 Консультативна. Застосовувати уміння консультувати осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку, членів їх сімей, педагогів 

інклюзивних закладів освіти з питань навчання, виховання, розвитку і 

соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. 

ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння 

базовими знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій 

інклюзивного навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність 

здійснювати якісне інклюзивне навчання. 

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. 

3) забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової 

компетентності щодо розроблення та впровадження стратегій втручання  для 

дітей з розладами аутистичного спектра у Центрі «Аутизм-Академія». 
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3. Програмні результати навчання за дисципліною: 

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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Специфіка стратегій втручання для дітей з РАС 

Тема 1. Значення стратегій втручання у 

контексті системної допомоги дітям з РАС 

4 2 2 - - - - 

Тема 2. Спектр методів з науково 

доведеною ефективністю (EBP) для дітей з 

РАС перегляду 2020 р. 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 3. Особливості проєктування 

програми корекційно-розвивального 

впливу 

6 2 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 18 6 2 4 - - 4 

Змістовий модуль 2. Практики втручання, спрямовані на нормалізацію стану дітей з 

РАС 

Тема 4. Програма TEACCH у контексті 

освітньої діяльності осіб з РАС 

6 2 2 - - - 2 
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Тема 5. Ресурси методу з науково 

доведеною ефективністю «Сенсорна 

інтеграція®» 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 6. Сенсорна дієта як стратегія 

системного впливу на розвиток дитини з 

РАС  

6 2 2 - - - 2 

Тема 7. Підходи до активізації 

комунікативної діяльності дітей з РАС з 

використанням альтернативної комунікації 

 6 2 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 26 8 4 4 - - 8 

Змістовий модуль 3. Впровадження корекційно-розвивальних занять для дітей з 

аутизмом  в закладах освіти 

Тема 8. Підходи та методи поведінкового 

напряму 

 

6 2 2 - - - 2 

Тема 9. Методи втручання соціальної 

спрямованості 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 10. Арт-терапевтичні підходи у 

контексті допомоги особам з РАС  

6 2 2 - - - 2 

Тема 11. Анімалотерапія у контексті 

допомоги дітям з РАС  

6 2 - 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 26 8 4 - - - 8 

Змістовий модуль 4. Вимоги до фахівця, який розробяє та впроваджує стратегії 

втручання для дітей з РАС 

Тема 12. Орієнтир на наукову доказовість 6 2 2 - - - 2 

Тема 13. Здатність до командної взаємодії 

з фахівцями різної спеціалізації, а також з  

батьками дітей з РАС 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 14. Напрями неперервного 

удосконалення фахівців, які 

розробляються та впроваджують стратегії 

втручання для дітей з РАС 

6 

 

2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 20 6 4 2 - - 6 

Семестровий контроль 30       

Усього за дисципліну 120 28 14 14 - - 26 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЙ ВТРУЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З РАС 

 

Тема 1. Значення стратегій втручання у контексті 

 системної допомоги дітям з РАС 

Базові (психофізіологічний, сенсо-моторний) та вищі 

(комунікативно-мовленнєвий, когнітивний, соціальний) рівні втручання з 

використанням корекційно-розвивальних підходів, методів та засобів. 

Головні функції та роль стратегій втручання у процесі системної 
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допомоги дітям з функціональними порушеннями. Специфіка стратегій 

втручання для дітей з РАС. 

Ключові слова: стратегії втручання; корекційно-розвивальні заняття, 

системна допомога, функціональні порушення, діти з розладами аутистичного 

спектра. 

Рекомендована основна література [2; 5] 

Рекомендована додаткова література [3; 4] 

 

 

 

 

Тема 2. Спектр методів з науково доведеною ефективністю (evidence based 

practice, EBP) для дітей з РАС перегляду 2020 р. 

Особливості методів з науково доведеною ефективністю перегляду 

2020 р. Практики втручання з частковою науково доведеною ефективністю. 

Характеристики підходів поведінкового, соціального. фізичного та сенсорного 

спрямування. Розкриття призначення кожного методу зі спектра ЕВР.  

Ключові слова: методи з науково доведеною ефективністю (ЕВР), 

критерії ЕВР, Reinforcement (R), Exercise and Movement (EXM), Music-

Mediated Intervention (MMI), Parent-Implemented Intervention (PII), Social 

Narratives (SN). 

Рекомендована основна література [2; 5] 

 

Тема 3. Особливості проєктування програми  

корекційно-розвивального впливу  

Підходи до визначення актуальних потреб дитини та формулювання 

конкретних вимірюваних цілей (SMART-цілей) її розвитку. Розроблення 

програми корекційно-розвивального впливу (програми втручання) з 

урахуванням відповідних методів, прийомів, засобів, очікуваних результатів, 

критеріїв досягнення, а також терміну її реалізації. Визначення команди 

супроводу для реалізації програми втручання.    

Ключові слова: програма втручання, команда супроводу, SMART-цілі, 

критерії досягнення. 

Рекомендована основна література [2; 3; 5] 

Рекомендована додаткова література [2; 4] 

 

Змістовий модуль 2. ПРАКТИКИ ВТРУЧАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА 

НОРМАЛІЗАЦІЮ СТАНУ ДІТЕЙ З РАС  

 

Тема 4. Програма TEACCH  

у контексті освітньої діяльності осіб з РАС 

Ідеї та зміст структурованого навчання. Цілі та завдання навчання за 

програмою ТЕАССН. Основні принципи розроблення індивідуальних 

розвивальних програм. 
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Ключові слова: ТЕАССН, структурованість та візуальна підтримка, 

структурований простір, структурований час, структурована діяльність. 

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [1; 2; 4]  

 

Тема 5. Ресурси методу з науково доведеною ефективністю  

«Сенсорна інтеграція®» 

Теоретичне підґрунтя методу (за Дж.Айрес); чотири етапи цілісного 

розвитку. Призначення методу та умови його впровадження. Діагностика стану 

сенсорного розвитку. Сенсорна інтеграція для осіб з РАС. Вимоги до фахівця з 

сенсорної інтеграції. 

Ключові слова: сенсорна інтеграція, етапи цілісного розвитку, 

професійні вимоги, системний вплив. 

Рекомендована основна література [1; 2; 5] 

Рекомендована додаткова література [4; 8; 10] 

 

Тема 6. Сенсорна дієта як стратегія системного впливу на розвиток 

дитини з РАС 

Суть та головна спрямованість сенсорної дієти як способу життя дитини 

з РАС. Шляхи поширення сенсорної дієти на режимні моменти протягом дня 

(тижня). Розроблення змісту сенсорної дієти. 

Ключові слова: сенсорна дієта, ерготерапія, якість життя. 

Рекомендована основна література [1; 2; 5] 

Рекомендована додаткова література [4; 8; 10] 

 

Тема 7. Підходи до активізації комунікативної діяльності дітей з РАС з 

використанням альтернативної комунікації.  
Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з РАС. 

Різновиди альтернативної комунікації (АК). Порядок впровадження АК. 

Допоміжна та альтернативна комунікація як метод з науково доведеною 

ефективністю.  

Ключові слова: альтернативна комунікація, PECS, допоміжна та 

підтримувальна комунікація. 

Рекомендована основна література [4; 5] 

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

 
 

 

Змістовий модуль 3.  

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПРАКТИКИ  

ДЛЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Тема 8. Підходи та методи поведінкового напряму  
Теоретичне підґрунтя (за Б. Скіннером) поведінкового підходу. 

Значення поведінкового підходу у системі підтримки дітей з РАС. Специфіка 
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вербальних дій, мовленнєвих реакцій та оцінка мовленнєвих навичок у межах 

поведінкового підходу.  Формування мовленнєвого репертуару у дітей з РАС. 

Ключові слова: манд, такт, інтервербальна дія, мовленнєві навички, 

цільові навички, підкріплення. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [1; 5] 

 

Тема 9. Методи та засоби втручання соціального спрямування  
Значення методів соціального спрямування у контексті допомоги 

особам з РАС. «Навчання соціальним навичкам», «Навчання та втручання за 

допомогою однолітків», «Втручання, що здійснюється батьками» та 

«Соціальні розповіді» як методи з науково доведеною ефективністю.  

Ключові слова: Social Skills Training (SST), Social Narratives (SN), Parent-

Implemented Intervention (PII). 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [1; 2; 4-7; 9] 

 

Тема 10. Арт-терапевтичні підходи  
Музично-опосередковане втручання як метод з науково доведеною 

ефективністю. Вимоги до терапій з використанням образотворчих засобів, 

танцю, акторської гри. Особливості пісокотерапії для дітей з РАС. 

Ключові слова: Music-Mediated Intervention (MMI).  

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [2; 3; 4] 

 

Тема 11.  

Застосування анімалотерапія у контексті нормалізації базових 

процесів у дітей з РАС. 

Нормалізація тонусу та рівноваги за допомогою іпотерапії. Становлення 

здатності до взаємодії з довкіллям в процесі застосування каніс- , дельфіно-, 

феліно- та інших видів анімалотерапії. Особливості організації терапевтичних 

занять з анімалотерапії. 

Ключові слова: афективний дискомфорт, анімалотерапія, тонус, 

регулятивні функції, емоційно-психічний стан. 

Рекомендована основна література [3; 5] 

Рекомендована додаткова література [3; 4] 
 

Змістовий модуль 4.  

ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ ЯКИЙ РОЗРОБЯЄ  

ТА ВПРОВАДЖУЄ СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З РАС 

 

Тема 12. Орієнтир на наукову доказовість 

Розбудова занять з опорою на закономірності розвитку та урахування 

функціональних порушень за аутизму. Продумування умов реалізації 
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стратегій втручання та показників динаміки розвитку. Організація процедури 

моніторингу та оцінювання отриманих внаслідок втручання результатів.  

Ключові слова: наукова доказовість, умови реалізації стратегій 

втручання, вимірювання динаміки розвитку. 

Рекомендована основна література [1; 2; 5] 

Рекомендована додаткова література [4; 8; 10] 

 

Тема 13. Здатність до командної взаємодії з іншими фахівцями різної 

спеціалізації, а також з батьками дітей з РАС. 

Наявний стан взаємодії фахівців та батьків. Переваги командної роботи у 

контексті співпраці фахівців та батьків. Підґрунтя розбудови продуктивних 

стосунків між фахівцями, з одного боку, а з іншого, між фахівцями та 

батьками.  

Ключові слова: командна взаємодія, партнерство, узгоджений супровід 

дитини з РАС. 

Рекомендована основна література [1-5] 

Рекомендована додаткова література [1-4] 

 

Тема 14.  Напрями неперервного удосконалення фахівців, які 

розробляються та впроваджують стратегії втручання для дітей з РАС 
Ресурси розвитку фахівців по роботі з аутичними дітьми. Спектр 

можливостей щодо підвищення рівня їхніх професійних умінь. Професійний 

коучинг та супервізії у контексті фахового зростання спеціалістів, які 

впроваджують стратегії втручання для дітей з РАС.  

Ключові слова: неперервний саморозвиток, фахова компетентність, 

коучинг. 

Рекомендована основна література [1; 2; 5] 

Рекомендована додаткова література [4] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни 

«Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом» 

Вид діяльності студента 

М
ак
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м

ал
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н

а 
к
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ть
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о

д
и

н
и

ц
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 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

к
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ь
к
іс
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д
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ц
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а 
  

к
іл

ь
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іс
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ал
ів
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ь
к
іс
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о
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іл

ь
к
іс
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о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
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си
м
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ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
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ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 4 4 3 3 

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

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

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

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

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 4 20 4 20 3 15 
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Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 71 - 93 - 93 - 76 

Максимальна кількість балів: 333 

Розрахунок коефіцієнта: k=333/60=5,55 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. 

СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЙ ВТРУЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З РАС 
Тема 1. Значення стратегій втручання у контексті системної допомоги 

дітям з РАС 

(2 год.). 

Завдання: Здійсніть порівняльний аналіз типових методів втручання у 

дітей різних категорій та тих методів, які за міжнародним досвідом 

застосовують для підтримки дітей з РАС. Обґрунтуйте відмінності у змісті та 

особливості застосування цих методів. Свою відповідь оформіть як 

порівняльну таблицю, у якій по горизонталі 2 пункти (групи дітей): 1) з ООП 

та 2) з РАС, а по вертикалі – 2 змістовних компоненти: Зміст методів 

втручання та Особливості застосування методів втручання. 

Форма подання результатів: порівняльна таблиця. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 
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Тема 2. Спектр методів з науково доведеною ефективністю (EBP) для 

дітей з РАС перегляду 2020 р. (2 год.). 

Завдання: Згрупуйте методи з науково доведеною ефективністю для 

дітей з РАС за напрямами впливу у відповідності до 4-х сфер розвитку.  

Форма подання результатів: схема. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 3. Особливості проєктування програми корекційно-

розвивального впливу (2 год.). 

Завдання: За наявним відео розробіть та представте стратегію втручання 

(5 напрямів роботи) щодо певної дитини з РАС з опорою на попередньо 

сформульовану SMART-ціль для неї. 

Форма подання результатів: текст. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

Відповідає 

завданню, 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

Не відповідає 

завданню або 
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та глибина 

змісту 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

 

Модуль 2. ПРАКТИКИ ВТРУЧАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА НОРМАЛІЗАЦІЮ 

СТАНУ ДІТЕЙ З РАС 
Тема 4. Програма TEACCH у контексті освітньої діяльності осіб з 

РАС (2 год.). 

Завдання: Розкрийте ресурси підходу ТЕАССН, які можна використати 

для вирішення таких завдань як: 1) полегшити перехід для дитини з РАС від 

одного виду діяльності до іншого; 2) сформувати здатність цілеспрямовано 

виконувати навчальні завдання. 

Форма подання результатів: структурований текст. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

Чітко визначено 

методи, характерні 

Недостатньо 

чітко 

Вкрай недостатньо 

інформації про 
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характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 5. Ресурси методу з науково доведеною ефективністю 

«Сенсорна інтеграція»  (2 год.). 

Завдання:  підберіть методи та засоби впливу на стан розвитку дітей з 

РАС з опорою на сенсорну інтеграцію Джин Айрес для вирішення таких 

обмежень функціонування, як: 1) дитині важко сидіти на уроці; 2) дитина має 

відразу до процесу письма, не бере навіть ручку в руки; 3) дитина не зважає 

на звернення до неї іншої людини (дорослої або однолітка). 

Форма подання результатів: структурований текст.  

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

  Наявність 

термінологічної 
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орфографічн

а 

грамотність 

відсутність 

помилок 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 6. Сенсорна дієта як стратегія системного впливу на розвиток 

дитина з РАС (2 год.). 

Завдання: Наведіть 5 аргументів доречності застосування сенсорної дієти 

у контексті системної допомоги дітям з РАС. 

Форма подання результатів: структурований текст. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 7. Підходи до активізації комунікативної діяльності дітей з РАС з 

використанням альтернативної комунікації (2 год.). 

Завдання: систематизуйте ті засоби АК, які доречно використовувати 

вчителю-логопеду. Які 5-6 рекомендацій важливо йому дати для того, щоб 

застосування елементів АК було ефективним у випадку дітей з РАС? 

Форма подання результатів: текст. 
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Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Модуль 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Тема 8. Підходи та методи поведінкового напряму (2 год.). 

Завдання: Розробіть приклад застосування поведінкового підходу з 

огляду на: 1) наявну потребу в аутичної дитини (відповідну потребу 

сформулювати) та 2) «План генералізації навичок». 

Форма подання результатів: структурований текст. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 
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Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 9. Методи втручання соціальної спрямованості (2 год.). 

Завдання: Запропонуйте систему позитивних впливів (4 напрями 

діяльності), які здійснюватимуть під керівництвом експерта однолітки дитини 

з РАС та її батьки з опорою на методи з науково доведеною ефективністю 

соціальної спрямованості. 

Форма подання результатів: схема. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 
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Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 10. Арт-терапевтичні підходи у контексті допомоги особам з РАС                

(2 год.). 

Завдання: Розробіть фрагмент плану заняття вчителя-логопеда (5 етапів 

заняття), що охоплює методи арт-терапії. Обґрунтуйте доречність їх 

використання у контексті логопедичної роботи для дитини з РАС.  

Форма подання результатів: структурований текст.  

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 11. Анімалотерапія у контексті допомоги дітям з РАС (2 год.). 

Завдання:  

Представте порівняльний аналіз двох підходів до надання допомоги 

дітям з РАС: ігри з собачками та каністерапію. 
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Форма подання результатів: есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Модуль 4. ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ, ЯКИЙ РОЗРОБЛЯЄ ТА ВПРОВАДЖУЄ 

СТРАТЕГІЇ ВТРУЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З РАС 
Тема 12. Орієнтир на наукову доказовість (2 год.). 

Завдання: Систематизуйте 5-6 методів моніторингу динаміки успіху 

дитини з РАС, які може здійснювати вчитель-логопед. Які з цих методів і 

чому саме вони є найбільш вдалими, на Ваш розсуд? 

Форма подання результатів: структурований текст. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 
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представляти 

інформацію. 

упорядковує 

матеріал. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Тема 13. Здатність до командної взаємодії з іншими фахівцями різної 

спеціалізації, а також з батьками дітей з РАС (2 год.). 

Завдання: Конкретизуйте, які підказки і поради може надати логопед 

(фахівець з комунікативно-мовленнєвого розвитку) різним учасникам 

команди супроводу? (охопити увагою 4-5 учасників команди супроводу). 

Форма подання результатів: есе. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 
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Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

  

Тема 14. Напрями неперервного удосконалення фахівців, які 

розробляються та впроваджують стратегії втручання для дітей з РАС  
(2 год.). 

Завдання: Сформулюйте 4 напрями власного професійного 

вдосконалення як фахівця з комунікативно-мовленнєвого розвитку. Визначте 

переваги, якими Ви володітимете за умови вдосконалення за обраними Вами 

напрямами. 

Форма подання результатів: структурований текст. 

Критерії оцінювання:  
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче стандартів 

 

Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє недбале 

й поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай недостатньо 

інформації про 

методи втручання 

та особливості їх 

застосування (або 

відсутнім є 

порівняльний 

аспект) 

Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологічної 

невідповідності 

та/або 

орфографічних 

помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

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

балів 

МКР 1 Тестування «Специфіка 

стратегій втручання для 

дітей з РАС» (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 бал 

МКР 2 Тестування «Практики 

втручання, спрямовані на 

нормалізацію стану дітей з 

РАС»  (25 тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 бал 

МКР 3 Впровадження корекційно-

розвивальних занять для 

дітей з аутизмом  в закладах 

освіти (25 тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 бал 

МКР 4 
Тестування «Вимоги до 

фахівця, який розробляє та 

впроваджує стратегії 

втручання для дітей з 

РАС» (25 тестових 

завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання 

25 бал 

 

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

системі електронного навчання Київського університету імені Бориса Грінченка  

Критерії оцінювання: 

– Питання першого типу. 
10 закритих тестових питань теоретичного рівня – правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 1 бал. Максимум 10 балів за правильну відповідь на кожне питання. 

У відповіді студента оцінюється правильність відповіді.  

– Питання другого типу.  
5 закритих тестових питань аналітичного рівня – правильна відповідь на кожне 

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

У відповіді студента оцінюється уміння критично мислити та здійснювати аналіз 

проблеми. 

– Питання третього типу.  
5 відкриті тестові питання, що передбачають вирішення практичного завдання – 

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

правильну відповідь на кожне питання. У відповіді студента оцінюється орієнтація на 

знання з курсу (1 бал), обґрунтованість відповіді з опорою на теоретичні знання курсу (1 

бал) та творчий підхід до розв’язання завдання (1 бал). 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Питання репродуктивного характеру: 

1. Розкрийте значення стратегій втручання (системи корекційно-розвиткової роботи) у 

контексті системної допомоги дітям з РАС 

2. Розкрийте зміст методів втручання соціальної спрямованості для дітей з РАС.  

3. Визначте особливості корекційно-розвивальної роботи для дітей з РАС. 

4. Розкрийте особливості методів з науково доведеною ефективністю для осіб з РАС. 
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5. Розкрийте зміст методу «Сенсорна дієта» для дітей з РАС. З якою метою вона 

застосовується, хто бере у ній участь, які очікувані результати від її впровадження?  

6. Представте підходи до визначення актуальних потреб дитини з РАС. Як на основі 

цих підходів можна сформулювати актуальні вимірювані цілі її розвитку? Хто має 

здійснювати цю роботу і чому? 

7. Напишіть про значення пропріоцептивної системи для розвитку дітей, в цілому (і 

дітей з аутизмом, зокрема)? Які особливості її у дітей з аутизмом і які шляхи позитивного 

впливу на цю систему? 

8. Напишіть про значення вестибулярної системи. для розвитку дітей, в цілому (і дітей 

з аутизмом, зокрема)? Які особливості її у дітей з аутизмом і які шляхи позитивного впливу 

на цю систему? 

9. Напишіть про значення тактильної системи. для розвитку дітей, в цілому (і дітей з 

аутизмом, зокрема)? Які особливості її у дітей з аутизмом і які шляхи позитивного впливу 

на цю систему? 

10. Напишіть про систему засобів з обтяжувачами у контексті корекційно-

розвивальної роботи з аутичними дітьми. Які очікування фахівців щодо застосування цих 

засобів для дітей з аутизмом? 

11. За який напрям розвитку дитини з аутизмом має відповідати вчитель-логопед? 

Якими уміннями він має володіти? Які шляхи удосконалення його майстерності щодо 

надання грамотної допомоги і підтримки дитини з аутизмом? 

12.  Розкрийте зміст методу альтернативної комунікації PECS. До якої групи методів 

він відноситься? Які особливості цього підходу? Які етапи треба здійснити, щоб дитина 

мала змогу послідовно оволодіти цим методом? 

13. Розкрийте зміст арт-терапевтичних підходів до підтримки дітей з РАС? Які 

особливості цього підходу? Які етапи треба здійснити, щоб відбувався послідовний 

розвиток дитини за цим методом? 

14. Розкрийте зміст поведінкового підходу до надання допомоги дітям з РАС? Які 

особливості цього підходу? Які етапи треба здійснити, щоб дитина мала змогу послідовно 

навчатися за цим методом? 

15. Розкрийте зміст методу сенсорна інтеграція Джин Айрес? Які особливості цього 

підходу? Які етапи треба здійснити, щоб відбувався послідовний розвиток дитини з опорою 

на цей метод? 

16. Розкрийте зміст методу «соціальні історії». Які особливості цього підходу? Які 

етапи треба здійснити, щоб дитина мала змогу послідовно навчатися за цим методом? 

17. Розкрийте зміст методу TEACCH. Які особливості цього підходу? Напишіть, що 

треба зробити, щоб дитина засвоїла алгоритм праці у межах «робочої системи»? 

18. Напишіть про особливості роботи логопеда у контексті допомоги дітям з РАС, 

19. Розкрийте зміст методу терапія з тваринами (анімалотерапія). Які особливості 

цього підходу? Які етапи треба здійснити, щоб дитина мала змогу послідовно навчатися за 

цим методом? 

20. Розкрийте зміст методу «Терапія і навчання разом з однолітками». Які 

особливості цього підходу? Які етапи треба здійснити, щоб цей метод став ефективним для 

дитини з РАС? 

21. Розкрийте особливості командної взаємодії між фахівцями різної спеціалізації, які 

проводять корекційно-розвивальні заняття з аутичною дитиною. 

22. Розкрийте особливості налагодження партнерства фахівців та батьків щодо 

здійснення  корекційно-розвивальних стратегій для дитини з РАС. 

23. Розкрийте зміст етапів, які треба здійснити, щоб дитина мала змогу послідовно 

розвинути сенсо-моторну інтеграцію. 

24. Представте варіанти здійснення моніторингу успіху фахівцями, які проводять 

корекційно-розвивальні заняття з аутичними дітьми. 
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25. Розкрийте зміст підходу «візуальна підтримка». Які різновиди візуальної 

підтримки Ви знаєте, для чого вони застосовуються і чому сприяють успіху щодо 

комунікації та взаємодії з аутичними дітьми?  

26. Розкрийте умови організації ефективної корекційно-розвивальної роботи для 

дітей з РАС. 

27. Розкрийте підґрунтя, на яке мають спиратися фахівці у процесі розроблення дієвої 

корекційно-розвивальної роботи для дітей з аутизмом. 

28. Представте критерії, за якими визначають методи допомоги аутичним дітям з 

науково доведеною ефективністю. Які з цих методів, на Вашу думку, є найбільш 

ефективними для дітей з РАС? 

29. Розкрийте шляхи поширення сенсорної дієти на режимні моменти дитини з РАС 

протягом дня. 

30. Розкрийте зміст базових (1 та 2) етапів сенсорної інтеграції (за Дж. Айрес). 

Питання творчого і аналітичного характеру: 

1. Деталізуйте думку Дж. Айрес про те, що сенсорна інтеграція має «відбуватися у 

житті». Дайте обґрунтування своєї відповіді.  

2. Змоделюйте процес розроблення корекційно-розвивальної стратегії для дитини з 

РАС. Які методи і засоби треба при цьому враховувати? 

3. Зробіть порівняльний аналіз – чим арт-терапія принципово вирізняється від 

звичайних занять з музики, малювання, танцю? Відповідь аргументуйте 4-5 положеннями. 

4. Сформулюйте очікувані результати як наслідок ефективної психолого-педагогічної 

допомоги дітям з РАС. За яких умов може бути досягнуто успіх? 

5. Розкрийте суть поняття «проблемна» поведінка дітей з аутизмом та поясніть 

чинники появи у них подібних поведінкових проявів.  

6. Назвіть відомі вам 3-4 ключові ідеї теорії сенсорної інтеграції Дж. Айрес. Дайте 

пояснення кожній з них. Розкрийте їхню роль у процесі цілісного розвитку дітей з 

аутизмом. 

7. Розкрийте поняття «генералізація навичок». Чому робота у цьому напрямі вадлива 

для дітей з аутизмом? Обґрунтуйте свою думку. 

8. Розкрийте поняття «корекційно-розвивальна стратегія» для дитини з аутизмом. 

Подайте її відмінність від типових занять з аутичними дітьми. 

9. Обґрунтуйте, чому заняття в індивідуальному режимі підтримують «аутичність» 

дітей з РАС. У яких випадках все ж таки варто проводити такі заняття і з якою головною 

метою? 

10. Змоделюйте процес визначення команди супроводу для дитини з РАС. Хто у цій 

команді буде здійснювати корекційно-розвивальну роботу? Як ці фахівці будуть 

взаємодіяти при цьому з вчителем та асистентом вчителя?   

11. Назвіть відомі вам альтернативні підходи щодо формування комунікативно-

мовленнєвої сфери у дітей з РАС. Обґрунтуйте необхідність застосування таких підходів. 

12. Доведіть, що програма ТЕАССН спирається на сильні сторони дітей з РАС. Що 

саме, на Вашу думку, зумовлює успіх цього підходу? 

13. Порівняйте три види допомоги для дітей з аутизмом: вербальну, фізичну та 

візуальну. Як фахівцям і батькам варто застосовувати ці види допомоги і до чого прагнути?  

14. Охарактеризуйте головні ідеї та прийоми роботи аутичних дітей за програмою 

TEACCH. Обґрунтуйте необхідність застосування цього методу. 

15. Розкрийте можливості та обмеження методу альтернативної комунікації (обмін 

комунікативними картками та зображеннями).  

16. Охарактеризуйте особливості терапії з однолітками в системі роботи з аутичними 

дітьми. Обґрунтуйте необхідність застосування цього методу. 

17.  Розкрийте основні ідеї та інструменти впливу за методом сенсорної інтеграції 

Дж. Айрес у порівняльному аспекті щодо типової «сенсорної інтеграції». 

18. Дайте відповідь на питання: Яке значення має соціально-емоційна сфера у межах 
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цілісного розвитку аутичної дитини та які підходи з науково-доведеною ефективністю 

варто застосовувати для розвитку цієї сфери?   

19. Дайте відповідь на питання: Яке значення має психомоторна сфера у межах 

цілісного розвитку аутичної дитини та які підходи з науково-доведеною ефективністю 

варто застосовувати для розвитку цієї сфери?   

20.  Зробіть перелік засобів для сенсорної інтеграції, необхідних для роботи на 

базових рівнях цілісного розвитку дітей з аутизмом. Розкрийте користь від застосування 

кожного з цих засобів.  

21. Яке значення має когнітивна сфера у межах цілісного розвитку аутичної дитини 

та які підходи з науково-доведеною ефективністю варто застосовувати для розвитку цієї 

сфери?  

22. Напишіть головні недоліки типової корекційно-розвивальної роботи для дітей з 

аутизмом, а також змісту поняття «додаткові освітні послуги» та особливості реалізації цих 

послуг у закладі загальної середньої освіти.  

23. Напишіть  не менше трьох вимог до грамотно організованої корекційно-

розвивальної роботи з аутичними дітьми. Обґрунтуйте свою думку. 

24. Напишіть зміст з 5-6 пунктів щодо партнерської взаємодії між фахівцями та 

батьками дітей з аутизмом. 

25. Розкрийте принципові відмінності щодо здійснення корекційно-розвивальної 

роботи в Україні та закордоном. Які важливі орієнтири розбудови стратегій втручання 

мають бути застосовані в Україні?   

26.  Систематизуйте основні чинники успішної корекційно-розвивальної роботи, 

організованої для підвищення рівня можливостей дітей з РАС. 

27.  Доведіть, що перші два етапи сенсорної інтеграції (за Дж. Айрес) зумовлюють 

успішних розвиток дітей з РАС на подальших етапах. 

28.  Доведіть, що альтернативна комунікація пришвидшує, а не уповільнює (як 

вважають інколи батьки) мовленнєвий розвиток дитини з РАС. 

29. Напишіть головні завдання перших трьох стадій сенсорно-інтегративної терапії 

для дітей з аутизмом (за Дж.Айрес).   

30. Розкрийте сильні і слабкі сторони підходів поведінкового напряму (наприклад, 

АВА – прикладного аналізу поведінки). 

Приклади питань практичного характеру 

1. Назвіть приблизний перелік заходів з використанням стратегії «сенсорна дієта» 

для хлопчика з аутизмом 5 років, який має такі прояви, як: усе тягне до рота, реагує 

істериками на заборону бажаного, стереотипно маше руками, коли йому щось подобається, 

або коли знервований, не відгукується на звернення дорослого.  

2. Напишіть рекомендації для вчителя-логопеда (6-7 пунктів) щодо особливостей 

проведення корекційно-розвивальних занять для дітей з РАС. 

3. Намалюйте приклад візуальної підтримки для дитини з аутизмом і поясніть, коли 

і як саме треба застосовувати цей варіант візуальної підтримки.  

4. Опишіть ситуацію, у якій може відбуватися ефективне засвоєння дитиною з РАС 

комунікативних навичок з опорою на метод PECS. 

5. Придумайте зміст заняття з сенсорної інтеграції Дж. Айрес для дитини, у якої 

недостатньо сформований вестибулярний апарат і пропріоцептивна (глибинна) чутливість. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Значення оцінки 
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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 з дисципліни «Корекційно-розвивальні стратегії для дітей з аутизмом» 
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год. 

Модулі Модуль І Модуль II Модуль III 

 

 

Модуль ІV 

Назва 

модуля 
Специфіка стратегій 

втручання для дітей з РАС 

Практики втручання, спрямовані на 

нормалізацію стану дітей з РАС  

Впровадження корекційно-

розвивальних занять для дітей з 

аутизмом  в закладах освіти 

 

Вимоги до фахівця, який 

розробляє та впроваджує 

стратегії втручання для 

дітей з РАС 

Кіл. балів  

за модуль 

71 бал 93 балів 93 балів 76 балів     

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Теми 

Лекцій 

Значення 

стратегій 

втручан-

ня у 

контек-

сті 

систем-

ної 

допомо-

ги дітям 

з РАС (1 

б.) 

Спектр 

методів з 

науково 

доведе-

ною 

ефектив-

ністю 

(EBP) для 

дітей з 

РАС 

перегляду 

2020 р. 

(1 б.) 

Особливос-

ті 

проєктуван-

ня програми 

корекційно-

розвивально

го впливу  

(1 б.) 

Програ-

ма 

TEACCH 

у 

контексті 

освітньої 

діяльно-

сті осіб з 

РАС  

 (1 б.) 

Ресурси 

методу з 

науково 

доведеною 

ефективністю 

«Сенсорна 

інтеграція®» 

(1 б.) 

Сенсорна 

дієта як 

стратегія 

системно 

го впливу 

на 

розвиток 

дитини з 

РАС (1 

б.) 

Підходи до 

активізації 

комуніка-

тивної 

діяльності 

дітей з РАС 

з 

використан

ням 

альтерна-

тивної 

комуніка-

ції (1 б.) 

Підходи 

та методи 

поведінков

ого 

напряму 

 (1 б.) 

Методи 

втручання 

соціальної 

спрямова-

ності (1 б.) 

Арт-

терапев-

тичні 

підходи у 

контексті 

допомоги 

особам з 

РАС  
(1 б.) 

Анімал-

терапія у 

контексті 

допомоги 

дітям з 

РАС  
 (1 б.) 

Орієнтир 

на 

наукову 

доказо-

вість 

 (1 б.) 

Здатність 

до 

командної 

взаємодії 
(1 б.) 

Напрями 

неперерв-

ного 

удоскона-

лення 

фахівців  

 (1 б.) 
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Теми сем. 

та практ. 

занять  

Значення 

стратегій 

втручан-

ня у 

контек-

сті 

систем-

ної 

допомо-

ги дітям 

з РАС  

(1 б.) 

Спектр 

методів з 

науково 

доведе-

ною 

ефектив-

ністю 

(EBP) для 

дітей з 

РАС 

перегляду 

2020 р. 

(1 б.) 

. 

Особливос

ті 

проєктуван

ня 

програми 

корекційно

розвиваль-

ного 

впливу  

 

 

(1 б.) 

Програ-

ма 

TEACCH 

у 

контекс-

ті 

освітньої 

діяльно-

сті осіб з 

РАС  

 

 

(1 б.) 

Ресурси 

методу з 

науково 

доведеною 

ефективністю 

«Сенсорна 

інтеграція®»  

(1 б.) 

Сенсорна 

дієта як 

стратегія 

системно 

го впливу 

на 

розвиток 

дитини з 

РАС (1 б.) 

Підходи до 

активізації 

комуніка-

тивної 

діяльності 

дітей з РАС 

з 

використан

ням 

альтерна-

тивної 

комуніка-

ції (1 б.) 

Підходи 

та методи 

поведінко

вого 

напряму 

(1 б.) 

 

Методи 

втручання 

соціальної 

спрямова-

ності (1 б.) 

Арт-

терапевти

чні 

підходи у 

контексті 

допомоги 

особам з 

РАС (1 б.) 

Анімал-

терапія у 

контексті 

допомоги 

дітям з 

РАС  
(1 б.) 

Орієнтир 

на 

наукову 

доказо-

вість 

 (1 б.) 

Здатність 

до 

команд-

ної 

взаємодії 

(1 б.) 

Напрями 

неперерв-

ного 

удоскона-

лення 

фахівців  

(1 б.) 

Робота на 

сем. та 

практ. зан 

10 

балів 

10 балів 10 балів 10 

балів 

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

балів 

10 балів 10 балів 

Самост. 

робота 

 5 балів 5 балів 5 

балів 

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

Види 

пот.конт. 

Модульна контрольна 

робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

 

Модульна контрольна 

робота 4 

(25 балів) 

Всього: 333 бал. K= 333/60= 5,55 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Тема 1. Значення стратегій втручання у контексті системної допомоги дітям з РАС 

Семінарське заняття 

Завдання. Напишіть есе на тему "Місце і роль стратегій втручання у процесі надання 

підтримки дітям з РАС. Складнощі впровадження корекційно-розвивальної роботи в 

Україні". В есе має бути Вступ, Основна частина і висновок. Це самостійний твір, але Ви 

можете відштовхуватися від ідей науковців або практиків, на яких варто зробити 

посилання. 

Форма подання результату: есе. 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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П
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т
и

в
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т
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н

а
 з

а
н

я
т
т
і 

 

демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

Тема 2. Спектр методів з науково доведеною ефективністю (EBP)                                                

для дітей з РАС перегляду 2020 р. 

Практичне заняття 

Завдання. Визначить 5 важливих принципів відбору методів з науково доведеною 

ефективністю. Напишіть за цими принципами 5 методичних рекомендацій для вчителів-

логопедів, з огляду на які вони також можуть прагнути, щоб їхня професійна діяльність 

мала науково доведену ефективність. 

Форма подання результату: структурований текст. 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 
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порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

іс
т
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н

а
 з

а
н

я
т
т
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

 

Тема 3. Особливості проєктування програми корекційно-розвивального впливу 

Практичне заняття 

Завдання. Представте презентацію (5 змістовних слайдів), у якій зробіть спробу 

переконати учасників команди супроводу дитини з РАС у тому, що за сучасними підходами 

має бути новий орієнтир у діяльності з супроводу, за якого необхідно проєктувати програму 

корекційно-розвивального впливу.  

Форма подання результату: презентація у PowerPoint 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 
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представляти 

інформацію. 

упорядковує 

матеріал. 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

іс
т
ь

  
н

а
 з

а
н

я
т
т
і 

 

демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 4. Програма TEACCH у контексті освітньої діяльності осіб з РАС  

Семінарське заняття 

Завдання. Проаналізуйте інформаційні джерела (англомовну презентацію, статті), що 

надають розуміння того, як за системою ТЕАССН можна організовувати завдання для дітей 

або «студентів» (як називають учнів в американських школах). Напишіть Рекомендації для 

вчителів, у класі яких є учні з аутизмом, стосовно питання: «Особливості подання 

інформації для ефективного навчання дитини з аутизмом». Структура Рекомендацій: Вступ 

(важливість структурованого навчання для дітей/учнів з РАС), Головна частина – перелік 

порад для педагогів, Висновки (коротке узагальнення, що посилює зміст порад). 
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Роботу прикрасьте візуальними прикладами. Джерела інформації – презентація, уривок 

з монографії Т. В. Скрипник, власні знахідки. 

Форма подання результату: структурований текст 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 5. Ресурси методу з науково доведеною ефективністю «Сенсорна інтеграція®» 

Практичне заняття 

Завдання. За «Моделлю поетапного розвитку Лазаро і Берруззо» розробіть схеми 

розвитку 3-х вищих психічних функцій, щоб було зрозуміло на базі яких базових психічних 

функцій вони формуються. До кожної схеми подайте опис (Ваше пояснення), що відтворює 

логіку розвитку кожної з цих функцій.  

Форма подання результату: схеми 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 
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порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 6. Сенсорна дієта як стратегія системного впливу на розвиток дитини з РАС 

Семінарське заняття  
Завдання. Уявіть собі дитину з РАС, напишіть її ім’я, вік та її функціональні обмеження. 

Розробіть план сенсорної дієти (на 1 день, 8 пунктів) для цієї дитини із зазначенням того, 

хто протягом дня буде здійснювати той чи інший вплив на стан дитини. Дайте свій 

коментар, чому ті заходи, які Ви пропонуєте у своєму плані, сприятимуть покращенню 

ситуації із зазначеною Вами проблематики дитини. Для виконання роботи користуйтеся 

презентацією до теми № 6. 

Форма подання результату: структурований текст 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 
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упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається  

до різних видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 7. Підходи до активізації комунікативної діяльності дітей з РАС з 

використанням альтернативної комунікації 

Практичне заняття 

Завдання. Проаналізуйте три відео. Для кожної з 3-х ситуацій розробіть оптимальний 

формат  введення альтернативної комунікації для дітей с РАС. Представте зразки тих 

засобів альтернативної комунікації, які Ви пропонуєте (робота у парах).  
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https://www.youtube.com/watch?v=hCleEZZ0bVs&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3ASAE0x4EE&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=F22yzMHJ8v0&t=12s 

Форма подання результату: структурований текст 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

https://www.youtube.com/watch?v=hCleEZZ0bVs&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ASAE0x4EE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=F22yzMHJ8v0&t=12s
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 8. Підходи та методи поведінкового напряму  

Семінарське заняття 

Завдання. Обреріть один із запропонованих  підрозділів книги Ю. Ерц, 

О. Мєлешкевіч  «Особые дети: введение в прикладной анализ поведения» (див. посилання) 

1) підрозділ 2-ї частини - глава 1. Принципи поведінки с. 33-36; 

2) підрозділ 2-ї частини - глава 12. Типи поведінкових функцій с. 67-73; 

3) підрозділ 3-ї частини – глава 3. Види підказок с. 85-91. 

   У формі таблиці/схеми відобразіть основну суть обраної теми 

https://drive.google.com/file/d/1YoFqDPlximJJdtO4RlROUk8TsRrcjfGW/view?fbclid=IwAR3

H9F_PwUSkXRqTefof1ymVCUcjMiAoB1W1wwu8NLhC6I9JPKNy7UpBgSg 

Форма подання результату: таблиця/схема. 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

https://drive.google.com/file/d/1YoFqDPlximJJdtO4RlROUk8TsRrcjfGW/view?fbclid=IwAR3H9F_PwUSkXRqTefof1ymVCUcjMiAoB1W1wwu8NLhC6I9JPKNy7UpBgSg
https://drive.google.com/file/d/1YoFqDPlximJJdtO4RlROUk8TsRrcjfGW/view?fbclid=IwAR3H9F_PwUSkXRqTefof1ymVCUcjMiAoB1W1wwu8NLhC6I9JPKNy7UpBgSg
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структурно-

логічно. 

особливості їх 

застосування  

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

П
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається  

до різних видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь у 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 9. Методи втручання соціальної спрямованості 

Практичне заняття 

Завдання. Перегляньте два відео і визначте, які ідеї можна запропонувати для 

впровадження в українські заклади освіти. Визначте 7 ідей. Роботу оформіть як Лист-

рекомендація від успішних практиків. 

https://www.youtube.com/watch?v=h973WVZ9eAw&t=987s  

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

Форма подання результату: структурований текст 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

Відповідає 

завданню, 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

Не відповідає 

завданню або 

https://www.youtube.com/watch?v=h973WVZ9eAw&t=987s%20
https://www.youtube.com/watch?v=h973WVZ9eAw&t=987s%20
https://www.youtube.com/watch?v=tsRlfTsPukQ%20%20
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та глибина 

змісту 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 
Тема 10. Арт-терапевтичні підходи у контексті допомоги особам з РАС  

Семінарське заняття 
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Завдання. Представте будь-який метод арт-терапевтичного підходу таким чином, щоб було 

зрозуміло, які три найважливіші потреби осіб з РАС можна вирішувати у межах цього 

підходу. Роботу оформити як презентацію. 

Форма подання результату: презентація у PowerPoint 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується в 

матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 11. Анімалотерапія у контексті допомоги дітям з РАС  

Практичне заняття 

Завдання. З опорою на текст "Звіту про методи з науково доведеною ефективністю" 

знайдіть 6-7 ідей, які визначено як важливі характеристики й орієнтири цих методів з 

науково доведеною ефективністю. Це мають бути такі ідеї, які, на Ваш розсуд, можуть стати 

дуже цінними для практиків з огляду на сучасні орієнтири і вимоги до стратегій втручання. 

Після цього Вам треба вписати ці ідеї у контекст 1) анімало- та 2) арт-терапії. Тобто, як саме 

та чи інша ідея може бути реалізована у межах однієї та іншої терапії. Роботу оформити як 

таблицю - лівий стовпчик - певна ідея (характеристика методів з науково доведеною 

ефективністю), середній - як це може реалізовуватися в анімалотерапії, правий - як це у арт-

терапії.  

Форма подання результату: таблиця 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 



46 
 

що представлено 

структурно-

логічно. 

особливості їх 

застосування  

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

іс
т
ь

  
н

а
 з

а
н

я
т
т
і 

 

демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтуєтьс

я в 

матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 12. Орієнтир на наукову доказовість 

Семінарське заняття 

Завдання. Змоделюйте формат навчання студентів, щоб вони ставали дослідниками й 

експертами у питаннях корекційно-розвивальної діяльності для осіб з аутизмом. Які 4-5 

найважливіших напрямів підготовки таких фахівців Ви могли б запропонувати?  

Форма подання результату: структурований текст 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 
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та глибина 

змісту 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

упорядковувати 

інформацію. 

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

іс
т
ь

  
н

а
 з

а
н

я
т
т
і 

 

демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 13. Здатність до командної взаємодії з іншими фахівцями різної спеціалізації,  

а також з батьками дітей з РАС 

Практичне заняття 

Завдання. Розробіть сценарій співпраці 3-4 учасників команди супроводу на етапах:                           

1) визначення актуальних потреб дитини з РАС; 2) формулювання SMART-цілей;                                   
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3) розроблення стратегій втручання; 4) колегіального їх впровадження; 5) моніторингу 

динаміки успіху. Представте цю роботу як керівництво до дій команди супроводу.   

Форма подання результату: структурований текст 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

Чітко визначено 

методи, характерні 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

Недостатньо 

чітко 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

Вкрай 

недостатньо 

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 
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П
р

о
д

у
к

т
и

в
н
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т
ь

  
н

а
 з

а
н

я
т
т
і 

 

демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтуєтьс

я в 

матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

Тема 14. Напрями неперервного удосконалення фахівців, які розробляються та 

впроваджують стратегії втручання для дітей з РАС 

Семінарське заняття 

Завдання. Здійсніть рефлексію щодо своєї діяльності як професіонала (або у 

теперішньому, або у скорому майбутньому).  Визначте три моменти, щодо який у Вас є 

(може бути) якесь непокоєння (певна напруга, побоювання, назвемо це «Виклик»), щось 

подібне до Вашої слабкої зони (або це недостатня обізнаність щодо чогось, або 

невпевненість, або складнощі співпраці з іншими фахівцями, батьками, або – будь-які Ваші 

варіанти). Визначивши ці три виклики складіть таку таблицю (з опорою на презентацію, 

подану у завданні)  І таким самим чином описати ситуацію з 2-м і 3-м викликами. 

Виклик № 1    

Чим мені може 

допомогти 
Коуч Супервізор 

      

Очікуваний 

результат 

   

  

  

   

Форма подання результату: таблиця 

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

1. Виконана підготовча робота до семінарського заняття – максимально 5 балів 

2. Участь на семінарському заняття – 5 бал. 

3. Присутність на семінарському занятті – 1 балів. 

Критерії оцінювання 1: виконана підготовча робота 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає 

стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

Нижче 

стандартів 

 
Відповідніст

ь завданню 

та глибина 

змісту 

Відповідає 

завданню, 

демонструє 

здатність глибоко 

аналізувати і творчо 

упорядковувати та 

представляти 

інформацію. 

Відповідає завданню, 

демонструє здатність 

аналізувати і 

упорядковувати 

інформацію. 

У недостатньому 

обсязі відповідає 

завданню,  

неповним чином 

розкриває зміст 

завдання та 

упорядковує 

матеріал. 

Не відповідає 

завданню або 

демонструє 

недбале й 

поверхневе 

опрацювання 

матеріалу. 

Бали 2 2-1 1 0 

Структурні 

елементи 
Чітко визначено 

методи, 

Чітко визначено 

методи, характерні 

Недостатньо 

чітко 

Вкрай 

недостатньо 
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характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, а 

також особливості 

їх застосування, 

що представлено 

структурно-

логічно. 

для підтримки обох 

груп дітей, а також 

особливості їх 

застосування. 

визначено: 

методи, 

характерні для 

підтримки обох 

груп дітей, або 

особливості їх 

застосування  

інформації 

про методи 

втручання 

та 

особливості 

їх 

застосуванн

я (або 

відсутнім є 

порівняльни

й аспект) 
Бали 2 2-1 1 0 

Термінологі

чна та 

орфографічн

а 

грамотність 

Терміни та поняття 

вжито грамотно, 

відсутність 

помилок 

  Наявність 

термінологіч

ної 

невідповідно

сті та/або 

орфографічн

их помилок ) 

Бали 1   0 

Всього 5 балів 

 

Критерії оцінювання 2: Участь на семінарському заняття 

Бали 5 4 3 2 1 0 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

іс
т
ь

  
н

а
 з

а
н

я
т
т
і 

 

демонструє 

розуміння 

матеріалу, 

ефективно 

його 

презентує, 

виявляє 

ініціативу, 

бере 

активну 

участь в 

усіх видах 

діяльності 

на занятті 

розуміє 

матеріал, вміє 

його 

презентувати, 

долучається 

до різних 

видах 

діяльності 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, при 

цьому 

виявляє 

активну 

участь не у 

всіх видах 

взаємодії 

загалом 

орієнтується 

в матеріалі 

заняття, але 

недостатньо 

долучається 

до різних 

видів 

взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття, але 

бере участь 

у взаємодії 

Студент не 

підготовле-

ний до 

заняття і не 

бере участь 

у взаємодії 

Максимальна оцінка – 5 балів 

 

 


