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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма 

навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

01 «Освіта» Вибіркова 

Спеціальність  

016 «Спеціальна освіта» 
Семестр 1-й 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Аудиторні години: 30 год 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 

16 год. 

Практичні:  

14 год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Лабораторні: 

0 год 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,6 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Самостійна робота 60 год. 

ІНДЗ:  0 год 

Вид контролю: диф. залік,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика аутології» є формування 

загальнотеоретичних уявлень і практичних навичок про організацію корекційної допомоги 

дітям з розладами спектру аутизма. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити магістрантів із одним із 

клінічних варіантів такого типу дизонтогенезу, як спотворений розвиток, при якому 

спостерігаються складні поєднання загального психічного недорозвинення дитини, а саме: 

затриманий, ушкоджений та прискорений розвиток її окремих психічних функцій; висхідними 

теоретико-методологічними позиціями розвитку, навчання і соціалізації дитини з розладами 

аутистичного спектра; сформувати вміння діагностувати розлади аутистичного спектра за 

основними ознаками та кваліфіковано здійснювати психолого-педагогічній та соціальний 

супровід аутичної дитини та її родини. 

У результаті освоєння дисципліни магістранти повинні: 

знати: визначення, прояви, причини, рівні, форми розладів аутистичного спектра; 

особливості психічного розвитку дітей із аутизмом у залежності від ступеня тяжкості порушення; 

концептуальні моделі та основні напрями психолого-педагогічної корекції і логокорекційних 

технологій для дітей зазначеної категорії; висхідні теоретико-методологічні позиції синдрому 

аутизму з полідисциплінарних позицій; 

вміти: розрізняти групи дітей із аутистичними порушеннями за патопсихологічними 

синдромами; проектувати шляхи розвитку, навчання і соціалізації дітей із розладами аутистичного 

спектра, враховуючи домінантну синтетичну структуру та особливості складових основних 

підсистем емоційно-особистісної сфери; консолідувати проблеми дошкільної і шкільної освіти 

дітей з розладами аутистичного спектра та сімейного їх виховання; 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних компетенцій: 

– здатністю до раціонального вибору та реалізації корекційно-освітніх програм на основі 

особистісно-орієнтованого та індивідуально-диференційованого підходів до осіб з розладами 

аутистичного спектра; 

– готовністю до організації корекційно-розвиткового середовища, його методичному 

забезпеченню та проведенню корекційно-компенсаторної роботи у сферах освіти, охорони 

здоров'я та соціального захисту з метою успішної соціалізації осіб з розладами аутистичного 

спектра; 

– здатністю до здійснення корекційно-педагогічної діяльності в умовах як спеціальних 

(корекційних), так і загальноосвітніх установ з метою реалізації інтегративних та інклюзивних 

моделей освіти; 

– готовністю до взаємодії з громадськими організаціями, сім'ями осіб із розладами 

аутистичного спектра, до здійснення психолого-педагогічного супроводу процесів соціалізації і 

професійного самовизначення осіб з розладами аутистичного спектра. 

– здатністю організовувати і здійснювати психолого-педагогічне обстеження осіб із 

розладами аутистичного спектра з метою уточнення структури порушення для вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії; 

– здатністю до аналізу результатів діагностики осіб із розладами аутистичного спектра на 

основі використання різних (клініко-психолого-педагогічних) класифікацій порушень у 

розвитку, у тому числі для здійснення диференціальної діагностики; 

– здатністю здійснювати динамічне спостереження за ходом корекційно-розвивального 

впливу з метою оцінки його ефективності; 

– готовністю до надання консультативної допомоги особам із розладами аутистичного 

спектра, їх родичам і педагогам з проблем навчання, розвитку, сімейного виховання, життєвого 

і професійного самовизначення. 

– здатністю використовувати дані медичної документації в процесі організації та 

здійснення корекційно-педагогічної роботи з особами з розладами аутистичного спектра; 

– готовністю до формування загальної культури осіб із розладами аутистичного спектра та 

до взаємодії з установами культури щодо реалізації просвітницької роботи з особами з 

розладами аутистичного спектра та їхніми родинами. 



 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Ранній дитячий аутизм як категорія спотвореного розвитку. 

 

Тема 1. Історія вивчення РАС. Сучасні уявлення про етіологію РАС. 

Проблема РАС у вітчизняній і зарубіжній науці. Короткі відомості про історію вивчення 

РАС (Л. Каннер, Г. Аспергер, С.С. Мнухін), уявлення про причини РАС (теорія психогенного 

походження РАС, нейро-біологічні концепції). Роль спадкових чинників. Сучасні уявлення про 

етіологію РАС. Уявлення про нозології РАС (особливий хворобливий стан, варіант психічної 

конституції, збірна група різних станів з проявами аутизму, порушення психічного розвитку). 

Оцінка динаміки та прогнозу при РАС. 

 

Тема 2. Загальна характеристика синдрому РАС. 

Структура дефекту. Компоненти РАС (за Л. Каннером). Клініко-психологічна структура 

РАС в світлі вчення Л. С. Виготського про складну структуру дефекту. Проблема первинного 

дефекту в структурі РАС. Вторинні порушення (аутизм, тривожність, страхи, агресії і ін.). 

Третинні утворення (невротичні реакції). Загальна характеристика порушень діяльності та 

пізнавальної сфери (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення). Особливості розвитку 

особистості, міжособистісних відносин. 

 

Тема 3. Клініко-психологічні класифікації РАС. 

Клініко-психологічні класифікації РАС. Типи аутистичного дизонтогенезу за О. С. 

Нікольською, їх зв'язок з рівнем порушень механізмів емоційної регуляції. Особливості 

раннього розвитку дітей кожної групи, їх пізнавальної сфери, особистості. Специфіка 

характеру вторинних порушень (страх, ауто- і гетероагрессії, стереотипії і ін.) і третинних 

утворень. 

 

Модуль № 2.  Діти з РАС як об'єкт психолого-педагогічної допомоги. 

 

Тема 4.  Методи психолого-педагогічного вивчення дітей з РАС. 

Особливості психолого-педагогічного підходу до цієї групи. Специфіка використання 

традиційних методів дослідження (спостереження, експеримент). Значення ранньої діагностики 

РАС для успішної корекції. Основні діагностичні критерії РАС. Відмежування РАС від 

подібних станів (розумової відсталості, алалії, ЗПР, порушень слуху і зору, ДЦП, невропатії, 

психопатії, шизофренії, мікросоціальної депривації, психогеній). 

 

Тема 5. Основні принципи та напрямки корекційної роботи. 

Основні принципи та напрямки корекційної роботи. Психоаналітичний підхід (Б. 

Беттельхейм, Е. Клансі). Поведінковий підхід (О.І. Ловаас, М.Ю. Веденіна та ін.). Холдинг 

терапія (М. Уелш). Роль медикаментозної корекції. Система комплексної медико-психолого-

педагогічної корекції РАС (К.С. Лебединська, О.С. Нікольська та ін.). Встановлення 

емоційного контакту з дитиною. Специфіка корекційної роботи з аутичними дітьми. 

 

Тема 6. Особливості логопедичної роботи при РАС. 

Мовленнєві порушення при РАС, розвиток пізнавальної та емоційної сфери, корекція 

порушень поведінки, міжособистісних відносин і ставлення до світу в цілому. Принципи 



 

 

розробки корекційних програм з урахуванням типу аутистичного дизонтогенезу. Деякі 

особливості навчання побутовим навичкам. Навчання елементарним шкільним навичкам. 

 

Тема 7. Робота з сім'єю аутичної дитини. 

Робота з сім'єю аутичної дитини. Необхідність психологічної підготовки батьків і 

координації зусиль різних фахівців в ході корекційної роботи (психолога, психіатра, логопеда, 

педагога). Профконсультування підлітків з РАС. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьо

го  

у тому числі 

л п СРС 

1 2 3 4 6 

Модуль 1. Ранній дитячий аутизм як категорія спотвореного розвитку. 

Тема 1. Історія вивчення РАС. Сучасні уявлення про етіологію 

РАС. 

12 2 2 8 

Тема 2. Загальна характеристика синдрому РАС. 12 2 2 8 

Тема 3. Клініко-психологічні класифікації РАС. 12 2 2 8 

Разом зі змістовним модулем 1 36 6 6 24 

Модуль 2. Діти з РАС як об'єкт психолого-педагогічної допомоги. 

Тема 4. Методи психолого-педагогічного вивчення дітей з РАС. 13 2 2 9 

Тема 5. Основні принципи та напрямки корекційної роботи. 13 2 2 9 

Тема 6. Особливості логопедичної роботи при РАС. 15 4 2 9 

Тема 7. Робота з сім'єю аутичної дитини. 13 2 2 9 

Разом зі змістовним модулем 2 54 10 8 36 

Усього 90 16 14 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва розділів та їх зміст Кількість 

годин 

Модуль 1.  Ранній дитячий аутизм як категорія спотвореного розвитку. 6 

1 Тема 1. Історія вивчення РАС. Сучасні уявлення про етіологію РАС. 

Проблема РАС у вітчизняній і зарубіжній науці. Короткі відомості про 

історію вивчення РАС (Л. Каннер, Г. Аспергер, С.С. Мнухін), уявлення 

про причини РАС (теорія психогенного походження РАС, нейро-

біологічні концепції). Роль спадкових чинників. Сучасні уявлення про 

етіологію РАС. Уявлення про нозології РАС (особливий хворобливий 

стан, варіант психічної конституції, збірна група різних станів з 

проявами аутизму, порушення психічного розвитку). Оцінка динаміки та 

прогнозу при РАС. 

Основні поняття теми: розлади аутистичного спектра (РАС), спадкові 

чинники, етіологія, нозологія, прогноз. 

2 

2 Тема 2. Загальна характеристика синдрому РАС. Структура дефекту. 

Компоненти РАС (за Л. Каннером). Клініко-психологічна структура РАС 

в світлі вчення Л. С. Виготського про складну структуру дефекту. 

Проблема первинного дефекту в структурі РАС. Вторинні порушення 

(аутизм, тривожність, страхи, агресії і ін.). Третинні утворення 

(невротичні реакції). Загальна характеристика порушень діяльності та 

пізнавальної сфери (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення). 

Особливості розвитку особистості, міжособистісних відносин. 

Основні поняття теми: структура дефекту, первинні, вторинні 

порушення, невротичні реакції. 

2 

3 Тема 3. Клініко-психологічні класифікації РАС. 

Клініко-психологічні класифікації РАС. Типи аутистичного 

дизонтогенезу за О.С. Нікольською, їх зв'язок з рівнем порушень 

механізмів емоційної регуляції. Особливості раннього розвитку дітей 

кожної групи, їх пізнавальної сфери, особистості. Специфіка характеру 

вторинних порушень (страх, ауто- і гетероагрессіі, стереотипії і ін.) і 

третинних утворень. 

Основні поняття теми: класифікації РАС, диференційна діагностика, 

дизонтогенез, розвиток особистості. 

2 

Модуль 2. Діти з РАС як об'єкт психолого-педагогічної допомоги. 10 

4 Тема 4. Методи психолого-педагогічного вивчення дітей з РАС. 

Особливості психолого-педагогічного підходу до цієї групи. Специфіка 

використання традиційних методів дослідження (спостереження, 

експеримент). Значення ранньої діагностики РАС для успішної корекції. 

Основні діагностичні критерії РАС. Відмежування РАС від подібних 

станів (розумової відсталості, алалії, ЗПР, порушень слуху і зору, ДЦП, 

невропатії,  психопатії, шизофренії, мікросоціальної депривації, 

психогеній). 

Основні поняття теми: психолого-педагогічне вивчення, психолого-

педагогічний підхід, діагностичні критерії, подібні стани. 

2 

5 Тема 5. Основні принципи та напрямки корекційної роботи. 

Психоаналітичний підхід (Б. Беттельхейм, Е. Клансі). Поведінковий 

підхід (О.І. Ловаас, М.Ю. Веденіна та ін.). Холдинг терапія (М. Уелш). 

Роль медикаментозної корекції. Система комплексної медико-психолого-

педагогічної корекції РАС (К.С. Лебединська, О.С. Нікольська та ін.). 

Встановлення емоційного контакту з дитиною. Специфіка корекційної 

2 



 

 

роботи з аутичними дітьми. 

Основні поняття теми: корекційна робота, психоаналітичний підхід. 

6 Тема 6. Особливості логопедичної роботи при РАС. 

Мовленнєві порушення при РАС, розвиток пізнавальної та емоційної 

сфери, корекція порушень поведінки, міжособистісних відносин і 

ставлення до світу в цілому. Принципи розробки корекційних програм з 

урахуванням типу аутистичного дизонтогенезу. Деякі особливості 

навчання побутовим навичкам. Навчання елементарним шкільним 

навичкам. 

Основні поняття теми: мовленнєві порушення, індивідуальні заняття, 

навчання. 

4 

7 Тема 7. Робота з сім'єю аутичної дитини. 

Необхідність психологічної підготовки батьків і координації зусиль 

різних фахівців в ході корекційної роботи (психолога, психіатра, 

логопеда, педагога). Профконсультування підлітків з РАС. 

Основні поняття теми: психологічна підготовка, профконсультування 

підлітків. 

2 

Усього  16 

 

 

 

6. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1.  Ранній дитячий аутизм як категорія спотвореного розвитку. 6 

1 Тема 1.  

Причини порушення РАС. Групи дітей з порушеннями РАС. Основні 

закономірності психічного розвитку дітей з РАС. Соціальна ситуація 

розвитку дітей з порушеннями РАС. 

Завдання. Підготувати таблицю-схему: Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з РАС. 

2 

2 Тема 2.  

Напрями корекційної педагогіки на різних вікових етапах. Роль фізичного 

виховання. 

Завдання. Проаналізувати системи навчання і виховання дітей та підлітків з 

РАС в Україні і за кордоном. 

2 

3 Тема 3.  

Роль педагогічного спостереження для диференціальної діагностики. Оцінка 

маніпулятивних функцій. Оцінка розбірливості мовлення. 

Завдання. Законспектувати особливості психологічного вивчення дітей з 

РАС. 

2 

Модуль 2. Діти з РАС як об'єкт психолого-педагогічної допомоги 8 

4 Тема 4. 

Основні напрямки комплексної реабілітації дітей з РАС. Соціокультурна 

реабілітація осіб з РАС. 

Завдання. Скласти короткий план-конспект з реабілітації дітей з РАС. 

2 

5 Тема 5. 

Особливості формування перцептивної сфери у дітей з РАС. Особливості 

особистісного розвитку дітей з РАС. Фактори, що визначають розвиток 

особистості дітей з РАС. 

2 



 

 

Завдання. Проаналізувати особливості формування діяльності і особистості 

дітей з РАС та законспектувати. 

6 Тема 6.  

Особливості формування пізнавальної діяльності дітей з РАС. Особливості 

мовленнєвого розвитку дітей з РАС. Особливості логопедичної роботи з 

дітьми з РАС. 

Завдання. Підготувати презентацію на тему: «Особливості психолого-

педагогічної роботи з дітьми з РАС», «Механізм роботи по методиці 

ТЕАССН з аутичною дитиною». Скласти логопедичну характеристику на 

дошкільника аутиста. Скласти індивідуальну картку розвитку дитини з 

розладами аутистичного спектру в рамках корекційної роботи. 

2 

7 Тема 7. 

Типи неправильного виховання. Особливості сімей, що мають дітей з РАС. 

Психологічні особливості батьків хворих дітей. Основні напрямки 

психокорекційної роботи з сім'єю дитини з РАС. 

Завдання. Зробити повідомлення на тему: «Особливості сімейного 

виховання і психологічної допомоги сім'ям дітей з РАС». (буклет, реферат, 

презентація, доклад тощо, за вибором студента)/Підготувати доповідь до 

батьківських зборів на тему: «Роль батьків в терапії аутичної дитини». 

2 

Усього: 14 

 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількіс

ть 

годин 

 

Модуль 1. Ранній дитячий аутизм як категорія спотвореного розвитку 24 

1. Тема 1. Історія вивчення РАС. Сучасні уявлення про етіологію РАС. 

Підготувати доповіді та повідомлення: 

1. Міжнародна класифікація хвороб (10 перегляд). - МКБ- 10. С. С. Мнухін, 

А. Е. Зеленецька, Д. Н. Ісаєв. 

8 

2. Тема 2. Загальна характеристика синдрому  РАС 

Підготувати доповіді та повідомлення: 

1. Про синдром «Раннього дитячого аутизму», або синдром Каннера у 

дітей. 

2. Аутистичні синдроми у дітей і підлітків. Механізми розладів поведінки. 

3. Ранній дитячий аутизм. 

8 

3. Тема 3. Клініко-психологічні класифікації РАС. 

Завдання: розробити методичні рекомендації «Клініко-нозологічна 

характеристика хворих з розладами аутистичного спектра» 

8 

Модуль 2. Діти з РАС як об'єкт психолого-педагогічної допомоги 36 

4. Тема 4. Методи психолого-педагогічного вивчення дітей з РАС. 

Підготувати доповіді та повідомлення: 

1. Використання поведінкової терапії аутичних дітей для формування 

навичок побутової адаптації. 

9 

5. Тема 5. Основні принципи та напрямки корекційної роботи. 

Підготувати доповіді та повідомлення: 

1. Про корекційну допомогу аутичній дитині раннього віку. 

9 



 

 

2. Гра як засіб корекції аутичної поведінки у дітей. 

3. Розробити методичні рекомендації «Аналіз різних підходів до корекції 

мовленнєвих порушень при РАС». 

6. Тема 6. Особливості логопедичної роботи при РАС. 

Підготувати доповіді та повідомлення: 

1. Медикаментозна терапія раннього дитячого аутизму. 

2. Розробити методичні рекомендації «Основні напрямки логопедичної 

роботи при РАС. 

9 

7. Тема 7. Робота з сім'єю аутичної дитини. 

Завдання: підготувати методичні рекомендації на тему: «Психотерапевтична 

робота з аутичною дитиною і сім'єю» 

9 

Усього  60 

 

 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальна робота є необхідною складовою навчального плану з курсу «Теорія і 

практика аутології». Контроль та перевірку її виконання проводить викладач, який забезпечує 

як лекційний, так і практичний курс. Оцінюється самостійна робота студентів згідно загальних 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Тему самостійної роботи повідомляє викладач на першій лекції змістовного модуля, з 

графіком перевірки самостійної роботи студенти ознайомлюються на стенді кафедри 

спеціальної педагогіки. 

Студент має самостійно оволодіти теоретичним матеріалом з теми, що виноситься на 

самостійне вивчення, виконати завдання. Рівень засвоєння матеріалу відповідає оцінці, яку 

студент отримав за перевірочну роботу. 

Індивідуальна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, 

результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної 

дисципліни. Завершується виконання ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту. 

Індивідуальне завдання з курсу «Теорія і практика аутології» – це вид науково-

практичної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, висвітлює рівень 

опанування знаннями зі спеціальної педагогіки, логопедії та практичними уміннями аналізувати 

досліджувану проблему, відображає певний рівень навчальної компетентності студента-

магістра. З даної дисципліни студент виконує індивідуальне завдання (творчий проект) за 

результатами вивчення змістових модулів I, II. 

Мета: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  

Зміст: завершена теоретико-методична робота у межах навчальної програми курсу 

«Теорія і практика аутології», яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під 

час лекційних, практичних занять і охоплює значний обсяг змісту навчального курсу.  

Вид – творчий проект: опис елементів системи роботи з дітьми з РАС в освітньому 

просторі загальноосвітнього навчального закладу. Творчий проект складається з двох 

складових частин: опис логокорекційної методики (або елементів), в якому обов’язково має 

бути представлено комплекс дидактичних ігор та дидактичний матеріал до цих ігор. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання (творчого проекту) 

 

№  

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість 

балів 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети і завдань творчого 

проекту. Володіння понятійно-категоріальним апаратом. 

5 

2. Критичний аналіз суті та змісту проблеми дослідження. Виклад фактів, 

ідей, результатів творчого пошуку в логічній послідовності. Аналіз 

сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій і перспектив 

подальшого розвитку даного питання. 

5 

3. Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій щодо розв’язання 

проблеми, визначення перспектив розвитку досліджуваної проблеми. 

5 

4. Оригінальність представлених матеріалів. 10 

5. Креативність викладу матеріалу (з використанням мультимедійних 

технологій). 

5 

Разом 30 балів 

 

ТЕМИ ДЛЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ 

 

1. Діагностика порушень емоційно-вольової сфери та поведінки з використанням ігрової 

діяльності. 

2. Відмежування РАС від подібних станів. 

3. Структура порушень психіки при психопатіях. 

4. Соціальні фактори порушення поведінки 

5. Прогноз психічного розвитку дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери та 

поведінки. 

6. Сучасний стан та перспективи розвитку системи допомоги дітям з порушеннями 

емоційно-вольової сфери та поведінки. 

7. Робота з сім'єю, яка має дитину з порушеннями емоційно-вольової сфери та поведінки. 

8. Прояви агресивної поведінки у дітей з РАС. 

9. Види агресивної поведінки у дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери та 

поведінки. 

10. Особливості порушень поведінки при різних формах психопатій. 

11. Особливості соціальної адаптації у дітей з розладами емоційно-вольової сфери та 

поведінки. 

12. Роль сім'ї в соціальній адаптації дітей з розладами емоційно-вольової сфери та 

поведінки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Навчальні досягнення студентів освітнього ступеня «магістр» із дисципліни 

«Теорія і практика аутології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи:  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, доповіді, презентація рефератів, участь в інтерактивних 

обговореннях.  

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

реферат, конспекти занять. 

Комп’ютерного контролю: презентації доповідей та творчих 

проектів. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-

бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 

подано у таблиці. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
64 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 63 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, практичних занять, поточну 

роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, написання модульної 

контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або з використанням роздрукованих завдань.  



 

 

Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, 

обговорюються та захищаються на практичних та індивідуальних заняттях. 

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання у вигляді творчого проекту 

презентуються та захищаються на практичних заняттях. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на 

практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 

роботи залежить від дотримання таких вимог: 

– своєчасність виконання навчальних завдань; 

– повний обсяг їх виконання; 

– якість виконання навчальних завдань; 

– самостійність виконання; 

– творчий підхід у виконанні завдань; 

– ініціативність у навчальній діяльності. 

 

 
10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  

 
Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 Підсумкова 

оцінка 

Практичні заняття (40 б) 10 30 100 

Самостійна робота (60 б) 20 40 

 

 

 
 

11. ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Історичні аспекти вивчення раннього дитячого аутизму (РАС). 

2. Сучасні уявлення про етіологію раннього дитячого аутизму. 

3. Структура дефекту при ранньому дитячому аутизмі. 

4. Загальна характеристика синдрому раннього дитячого аутизму. 

5. Загальна характеристика порушень діяльності та пізнавальної сфери при ранньому 

дитячому аутизмі (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, мовлення). 

6. Порушення поведінки при РАС. 

7. Особливості розвитку особистості та міжособистісних відносин при ранньому 

дитячому аутизмі. 

8. Клініко-психологічна класифікація РАС. 

9. Діагностичні критерії раннього дитячого аутизму. 

10. Відмежування РАС від подібних станів (розумової відсталості, алалії, ЗПР, порушень 

слуху і зору, ДЦП). 

11. Основні принципи та напрямки корекційної роботи з дітьми з раннім дитячим 

аутизмом. 

12. Система комплексної медико-психолого-педагогічної корекції РАС 

(К.С. Лебединська, О.С. Нікольська та ін.). 

13. Сучасний стан та перспективи розвитку систем допомоги дітям з порушеннями 

емоційно-вольової сфери та поведінки. 



 

 

14. Робота з сім'єю дитини з порушеннями емоційно-вольової сфери та поведінки. 

15. Особливості формування пізнавальної діяльності дітей з РАС. 

16. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з РАС. 

17. Особливості логопедичної роботи з дітьми з РАС. 

18. Роль педагогічного спостереження для диференціальної діагностики РАС. 

19. Оцінка маніпулятивних функцій дітей з РАС. 

20. Оцінка розбірливості мовлення дітей з РАС. 

21. Корекція звуковимови у дітей з РАС. 

22. Розвиток лексико-граматичної будови та зв'язного мовлення при РАС. 

23. Зміст роботи з подолання порушень писемного мовлення у дітей з РАС. 

24. Зміст психопрофілактичної роботи з дітьми з раннім дитячим аутизмом. 
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