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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Ганевіч Софі, старший викладач кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти 

Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Програма Екзамену з дисципліни 

 

«Методи керування поведінкою» 

Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) Втручання при аутизмі 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 

 

 

2 академічні години 

Максимальна кількість балів 

 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 

 

 

За перше завдання – мах 10 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, з 

наявною аргументацію і власною 

позицією студента щодо розглядуваного 

питання 

За друге завдання – мах 15 балів за 

правильну, розгорнуту відповідь, аналіз 

проблемного питання, виокремлення  

головного, загального та специфічного, 

логічність та обґрунтованість. 

За третя завдання – мах 15 балів. У 

відповіді студента оцінюється 

орієнтація на знання з курсу,  

обґрунтованість відповіді з опорою на 

теоретичні знання курсу  

та творчий підхід до розв’язання завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Питання репродуктивного характеру: 

1. Сформулюйте 4 функції поведінки (за 

методом «прикладний аналіз 

поведінки»). 

2. Запропонуйте три приклади заходів, які 



можна здійснити для адаптації 

навколишнього середовища для 

зменшення небажаної поведінки. 

3. Наведіть по одному прикладу 

можливої «заміщувальної навички» у 

контексті різних функцій поведінки. 

4. Посніть, чому важливо активізувати 

батьків, щоб вони брали участь у 

реалізації плану поведінки. 

5. Назвіть 3 принципи прикладного 

аналізу поведінки, які важливо 

розуміти щодо допомоги особам з 

проблемною поведінкою. 

6. Розкрийте смисл поняття 

«диференціальне підкріплення». 

7. Розкрийте смисл поняття «закон 

відповідності». 

8. Розкрийте смисл поняття «функції 

поведінки». 

9. Зробіть перелік 5 факторів середовища, 

які можуть вплинути на чиюсь 

поведінку.  

10. Розкрийте сутність функціонального 

аналізу поведінки. 

11. Розкрийте смисл поняття «посилення 

просоціальної поведінки». 

12. Зробіть перелік причин, через які треба 

вносити зміни до плану підтримки 

поведінки. 

13. Зазначте, які особливості розвитку 

дитини з аутизмом можуть вплинути на 

її поведінку. 

14. Опишіть роль підкріплення в 

проблемній поведінці. 

15. Дайте визначення поняття 

«альтернативна поведінка» у контексті 

стратегій подолання небажаної 

поведінки. 

16. Представте підкріплення, які можуть 

сприяти формуванню просоціальної 

поведінки осіб з РАС. 

17. Які відомості про особу з РАС дає 

змогу визначити описова оцінка АВС? 

18. Складіть перелік кроків для здійснення 

функціонального аналізу поведінки. 



Питання аналітичного і творчого 

характеру: 

1. Розкрийте переваги непрямої та 

безпосередньої оцінки небажаної 

поведінки дітей з аутизмом. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

2. Представте теоретичні основи 

навчання навичкам заміни небажаної 

поведінки на бажану, а також найкращі 

у цьому контексті стратегії. 

3. Доведіть, що розуміння функцій 

небажаної поведінки дає змогу 

розробити ефективну стратегію 

втручання. 

4. Поясніть, яким чином отримані дані 

про частоту і тривалість тих чи інших 

проявів проблемної поведінки будуть 

впливати на зміст програм втручання? 

Наведіть приклад. 

5. Обґрунтуйте, нащо потрібно визначати 

короткострокові та довгострокові 

навички для навчання? Надайте 

приклад. 

6. Розкрийте умови максимально 

успішного тренування функціональної 

комунікації. 

7. Обґрунтуйте, які ідеї поведінкового 

підходу можуть виявитися особливо 

важливими у практиці Вашої 

професійної роботи? 

8. Проаналізуйте наслідки небажаної 

поведінки і згрупуйте їх відповідно до 

того, як вони впливають на : 1) особу з 

РАС; 2) учасників команди супроводу; 

3) соціальне оточення.  

9. Визначте по 3 переваги і 3 недоліки в 

таких формах опитування батьків 

відносно небажаної поведінки дитини з 

РАС, як: 1) структуроване інтерв'ю, 2) 

неструктуроване інтерв'ю. 

10. Зробіть порівняльний аналіз 

екологічних та візуальних опор; 

обґрунтуйте доречність застосування 



цих опор для зменшення небажаної 

поведінки.  

11. Представте найбільш дієві прийоми, 

розроблені у межах АВА, які дають  

змогу адаптувати довкілля для особи з 

РАС і зменшувати її небажану 

поведінку?  

12. На яких важливих ідеях поведінкового 

підходу варто акцентувати увагу для 

підвищення компетентності фахівців та 

батьків щодо командного супроводу 

дитини з РАС? 

13. Представте алгоритм процедури 

збирання даних щодо проблемної 

поведінки дитини з РАС. 

14. Дайте пояснення, як схема 

альтернативної поведінки може 

допомогти розібратися у сутності  

проблемної поведінки та обиранні 

підходів до її подолання? 

15. Поясність, як дані, отримані завдяки 

непрямих оцінок можуть дати змогу 

визначити цільову поведінку. 

16. Представте найкращий (на Ваш розсуд) 

метод прямого оцінювання для 

вимірювання цільової поведінки. 

17. Обґрунтуйте, як варто облаштовувати 

класну кімнату, щоб знизити ризик 

проблемної поведінки.   

18. Розробіть модуль взаємодії учасників 

команди супроводу у процесі 

розроблення плану підтримки 

поведінки учня з РАС. 

 

Питання практичного характеру: 

1. Розробіть «графік підкріплення» для 

дитини, яка не реагує на звернення 

учителя.  

2. Сформулюйте 5 питань для 

структурованого інтерв'ю з батьками 

дитини з аутизмом для визначення 

особливостей прояву її небажаної 

поведінки. 

3. Розробіть систему підкріплення для 



учнів усього класу.  

4. Розробіть форму для пояснення 

класному колективу і батькам, як 

навчати учнів з РАС альтернативній 

поведінці.  

5. Розробіть два бланки: один – для 

збирання даних про проблемну 

поведінку дитини з РАС, другий – про 

збирання даних про альтернативну 

поведінку. 

 

 

Екзаменатор ________________ 

                         (підпис) 

Завідувач 

кафедри_______________ 

                                              

(підпис) 

 

 

Ганевіч Софі 

 

Мартинчук Олена Валеріївна  

 

 

 


