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Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Таран Оксана Петрівна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Інституту 

людини Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

 

Методичні засади роботи з аутичними дітьми 

Курс  3 

Спеціальність(спеціалізація) Спеціальна освіта. Психолого-педагогічна 

допомога дітям з аутизмом 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова: тестові питання закритої та 

відкритої форми в системі електронного 

навчання Київського університету імені 

Бориса Грінченка (в ЕНК «Методичні засади 

роботи з аутичними дітьми») 

Тривалість проведення: 80 хвилин 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання Типи питань 

• 10 закритих тестових питань теоретичного 

рівня – правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 1 бал. Максимум 10 

балів за правильну відповідь на кожне 

питання. 

• 5 закритих тестових питань аналітичного 

рівня – правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 3 бали. Максимум 15 

балів за правильну відповідь на кожне 

питання. 

• 3 відкриті тестові питання, що 

передбачають вирішення практичного 

завдання – правильна відповідь на кожне 

питання оцінюється в 5 балів. Максимум 

15 балів за правильну відповідь на кожне 

питання. 

Критерії оцінювання: 

Питання першого типу.  

У відповіді студента оцінюється правильність 



відповіді.  

Питання другого типу.  

У відповіді студента оцінюється уміння 

критично мислити та здійснювати аналіз 

проблеми. 

Питання третього типу.  

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: 

Теоретичні питання для тестових завдань 

1. Опишіть перші прояви РАС та базові 

діагностичні критерії. 

2. Опишіть основні механізми корекційно-

розвивального впливу методів раннього 

втручання, заснованих на ігровій терапії. 

3. Опишіть основні ідеї методу TheraPlay. 

4. Опишіть основні ідеї методу 

DIR/Floortime. 

5. Опишіть основні ідеї ТЕАССН підходу. 

6. Опишіть механізми подолання 

проблемної поведінки, спричиненої 

поведінковою складовою. 

7. Опишіть механізми подолання 

проблемної поведінки, спричиненої 

дисфункціональністю сенсорних систем. 

8. Опишіть принципи та етапи групової 

терапії підлітків з РАС. 

9. Опишіть динаміку основних проявів РАС 

у підлітковому віці.  

10. Опишіть шляхи корекції проблемної 

сексуальної поведінки підлітків з РАС. 

11. Назвіть принципи розроблення програм 

статевого виховання для осіб з РАС. 

12. Опишіть прояви РАС у дорослому віці. 

13. Опишіть основні принцип роботи з 

підлітками та дорослими з РАС. 

14. Назвіть теми для обговорення з батьками, 

які виховують дитину з РАС раннього 

віку.  

15. Назвіть теми для обговорення з батьками, 

які виховують дитину з РАС дошкільного  

віку. 



16. Назвіть теми для обговорення з батьками, 

які виховують дитину з РАС молодшого 

шкільного віку. 

17. Назвіть теми для обговорення з батьками, 

які виховують дитину з РАС підліткового 

віку. 

18. Опишіть шлях нормалізації стосунків у 

сім’ях, які виховують дітей з РАС.  

19. Опишіть психологічні особливості 

сиблінгів осіб з РАС. 

20. Опишіть стратегії підтримки сиблінгів 

дітей з РАС. 

 

Аналітичні питання для тестових 

завдань 

1. Проаналізуйте сучасні теорії аутизму. 

2. Проаналізуйте можливості та обмеження 

методів ранньої діагностики аутизму. 

3. Проаналізуйте ключові відмінності ігрової 

діяльності дитини з РАС та ігрової терапії 

із спеціалістом.  

4. Порівняйте методи TheraPlay та 

DIR/Floortime. Визначте їхню схожість та 

відмінність. 

5. Проаналізуйте ймовірні причини 

проблемної поведінки дитини з РАС. 

6. Проаналізуйте основні техніки роботи з 

дітьми з РАС в межах АВА-терапії. 

7. Проаналізуйте можливості та обмеження 

застосування сенсорної дієти для 

подолання проблемної поведінки школярів 

з РАС. 

8. Проаналізуйте можливості та обмеження 

методів альтернативної комунікації. 

9. Порівняйте механізми підходів 

DIR/Floortime і ТЕАССН у розвитку 

комунікативних навичок дітей з РАС. 

10. Проаналізуйте механізми роботи 

комунікативної групи підлітків з РАС. 

11. Здійсніть порівняльний аналіз методів 

роботи з проблемною поведінкою (в межах 

підходів АВА-терапії, сенсорної 

інтеграції, ТЕАССН). 

12. Проаналізуйте причини проблемної 

сексуальної поведінки підлітків з РАС. 



13. Проаналізуйте проблеми, з якими 

стикаються дорослі особи з РАС. 

14. Проаналізуйте шляхи організації 

автономного проживання і 

життєдіяльності дорослих з РАС. 

15. Проаналізуйте особливості стосунків 

сиблінгів у сім’ях з дітьми з РАС, залежно 

від віку і статі. 

16. Здійсніть аналіз теорії рівнів спілкування 

за Максимовою К.В. 

17. Проаналізуйте роль моделювання 

шкільної ситуації як засобу підготовки до 

навчання дітей з РАС. 

18. Проаналізуйте роль та особистість 

фахівця, що супроводжує дитину з РАС. 

19. Проаналізуйте комплексний підхід до 

супроводу дітей з РАС в умовах 

інтеграційних таборів. 

20. Проаналізуйте форми та правила 

організації групової роботи з батьками 

дітей з РАС. 

 

Практичні питання 

Питання, що передбачають розроблення 

певного заняття, розкриття застосування 

певного методу або реалізації певного 

методичного принципу щодо роботи з 

аутичними дітьми. 

 

Екзаменатор  

 

________________ 

          (підпис) 

 

 

Завідувач 

кафедри_______________                                             
                                    (підпис) 

 

 

Таран Оксана Петрівна 

 

 

 

 

Мартинчук Олена Валеріївна  

 

 

 

 


