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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Теорія і практика роботи з аутичними дітьми 

Вид дисципліни  вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 4 - 

Семестр 7 - 

Кількість змістових модулів з розподілом:  - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 56 - 

Форма семестрового контролю залік - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формувати у студентів висококваліфікований підхід до 

розбудови професійної роботи з аутичними дітьми . 

Завдання:  

 формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, 

комунікативну, міжособистісну взаємодію, інформаційно-

комунікаційну, креативну, аналітичну, самоосвітню; 

 формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-

методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-

педагогічну, спеціально-методичну, проектувальну, 

консультативну, компетентність у сфері інклюзивного навчання, 

деонтологічну; 

 забезпечити набуття практичних навичок при формуванні 

фахової компетентності у сфері здійснення освітнього процесу з 

дітьми з розладами аутистичного спектра. 

3. Результати навчання за дисципліною: 

– знати основи міжнародного класифікатора функціонування як 

підґрунтя нового підходу до визначення особливих освітніх 

потреб дітей дошкільного та шкільного віку; 

 знати і розуміти особливості психолого-педагогічного супроводу 

дітей з аутизмом в умовах інклюзивного освітнього середовища;  

 вміти застосовувати діагностичний інструментарій для 

визначення необхідної підтримки дітей з аутизмом у контексті 

підготовки їх до інклюзивного освітнього середовища;  

 вміти позитивно перетворювати стереотипні прояви дітей з 

аутизмом задля налагодження контакту з ними і створення 
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розвивального середовища;  

 уміти планувати, організовувати і реалізовувати професійну 

допомогу дітям з аутизмом у закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти; 

 розуміти можливості й обмеження наявної індивідуальної 

програми розвитку;  

 вміти визначати і враховувати SMART-цілі для дітей з аутизмом і 

визначати для них додаткові освітні послуги; 

– .вміти налагоджувати партнерські стосунки з батьками аутичних 

дітей і розробляти для них практичні рекомендації у сучасному 

дієвому форматі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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ам

о
ст
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н

а 
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Ін
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ь

н
і 

Змістовий модуль 1. 

Сучасний погляд щодо надання підтримки  

та орієнтирів для розвитку дітей з аутизмом 

Тема 1. Розлади аутистичного спектра 

крізь призму міжнародного класифікатора 

функціонування 

7 2 - - - - 5 

Тема 2. Аналіз механізмів порушень щодо 

розладів аутистичного спектра 

11 2 2 2 - - 5 

Тема 3. Оптимальний формат 

діагностичних процедур для організації 

занять з аутичними дітьми 

9 2 2 - - - 5 

Тема 4. Функціональні можливості та 

обмеження дітей з аутизмом за  

психомоторною, соціально-емоційною та 

когнітивною сферами розвитку  

9 2 - 2 - - 5 

Тема 5. Професійна допомога дитині з 

аутизмом в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти 

13 4 2 2 - - 5 

Тема 6. Шляхи позитивного перетворення 

стереотипій у дітей з аутизмом. 

Розвивальні ігри та заняття 

9 2 - 2 - - 5 

Модульний контроль 4  

Разом 62 14 6 8 - - 30 

Змістовий модуль 2. 

Системно-ресурсний підхід у контексті фахової допомоги дітям з аутизмом   

Тема 7. Визначення особливих освітніх 13 4 2 2 - - 5 
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потреб дитини з аутизмом: аналітичний 

та практичний аспекти  

Тема 8. Розроблення ІРП для дітей з 

аутизмом: постановка актуальних цілей 

та розроблення змісту додаткових 

освітніх послуг 

13 4 2 2 - - 5 

Тема 9. Фізична культура та фізичні 

заняття для дітей з аутизмом в домашніх 

умовах 

10 2 - 2 - - 6 

Тема 10. Стратегії налагодження 

партнерської взаємодії за батьками дітей 

з аутизмом 

9 2 2 - - - 5 

Тема 11. Розроблення рекомендацій для 

батьків дітей з РАС. Послідовний 

супровід родини аутичної дитини 

9 2 2 - - - 5 

Модульний контроль 4  

Разом 58 14 8 6 - - 26 

Усього за навчальну дисципліну «Теорія і 

практика роботи з аутичними дітьми» 

120 28 14 14 - - 56 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ДО НАДАННЯ ПІДТРИМКИ І ОРІЄНТИРІВ                                            

ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ 

 

Тема 1. Розлади аутистичного спектра крізь призму міжнародного 

класифікатора функціонування (2 год.) 

МКФ як новий підхід до визначення особливих освітніх потреб дитини. 

Комплексні відносини між 4 вимірами: стан здоров'я, тілесні чинники 

(функції і структура тіла), активність (здатність здійснювати дії), участь 

(досвід бути частиною суспільства). «Персональні» та «розділені» 

характеристики дитини з ООП. Фактори (чинники) довкілля. 

Ключові слова: розлади аутистичного спектра, тілесні чинники, 

«розділені» характеристики. 

Рекомендована основна література [1, 5] 

Рекомендована додаткова література [9,10] 

 

Тема 2. Аналіз механізмів порушень щодо розладів аутистичного 

спектра 

Аутизм як первазивне порушення розвитку: системний підхід, 

урахування стану базових психічних структур і функцій. Класифікація 

механізмів порушень при РАС у відповідності до різних теорій аутизму. 

Ключові слова: первазивне порушення, системний підхід, теорії аутизму. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [1, 8] 
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Тема 3. Оптимальний формат діагностичних процедур для організації 

занять з аутичними дітьми (2 год.) 

Необхідність визначення базових передумов навчання і розвитку дітей з 

аутизмом: нейропсихологічні методики, сенсорний профіль, опитувальники 

для батьків та ін. Особливості методики VB-MAPP для дітей з аутизмом.  

Ключові слова: передумови розвитку дітей з аутизмом, комплексна 

діагностика, сенсорний профіль, VB-MAPP. 

Рекомендована основна література [1, 2, 3] 

Рекомендована додаткова література [5, 8] 

 

Тема 4. Функціональні можливості та обмеження дітей з аутизмом за  

психомоторною, соціально-емоційною та когнітивною сферами розвитку 

(2 год)  

Прояви параметру «нерівномірність» розвитку у межах різних сфер 

психічного розвитку дітей з аутизмом. Наявність стереотипій на 

психомоторному, соціально-емоційному та когнітивному рівнях. Унікальні 

можливості й таланти дітей з аутизмом. 

Ключові слова: неравномірність розвитку, стереотипії, аутостимуляції. 

Рекомендована основна література [1, 4, 5] 

Рекомендована додаткова література [2, 5, 6] 

 

Тема 5. Професійна допомога дитині з аутизмом в закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти (4 год.) 

Підготовка дітей з РАС до закладу освіти. Підтримка дітей з аутизмом у 

період проходження ними адаптивного періоду. Створення відповідного й 

безперешкодного освітнього середовища, а також атмосфери допомоги і 

взаємопідтримки. Налагодження командного супроводу. Специфіка 

допомоги дітям з аутизмом у закладі дошкільної освіти. Особливості 

підтримки дітей з аутизмом у закладі загальної середньої освіти.  

Ключові слова: професійна компетентність, адаптивний період, 

безперешкодне освітнє середовище. 

Рекомендована основна література [3] 

Рекомендована додаткова література [9, 10] 

 

Тема 6. Шляхи позитивного перетворення стереотипій у дітей з 

аутизмом. Розвивальні ігри та заняття  

Чинники виникнення стереотипій. Продуктивні прийоми перетворення 

стереотипних проявів дітей з аутизмом: «входження у резонанс», 

обігравання, осмислення, збагачення змістом тощо. Особливості 

розвивальних ігор та занять для дітей з РАС. 

Ключові слова: стереотипії, входження у резонанс, метод «збагачення 

змістом».   

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [6, 8, 10] 
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Змістовий модуль 2.  

Системно-ресурсний підхід у контексті фахової допомоги  

дітям з аутизм» 

Тема 7.  Визначення особливих освітніх потреб дитини з аутизмом: 

аналітичний та практичний аспекти (4 год.) 

Порядок визначення фахівцями ІРЦ особливих освітніх потреб у дітей 

з аутизмом. Методики для визначення особливих освітніх потреб у дітей з 

аутизмом; можливості та обмеження методики РЕР-3. Шляхи інтерпретації 

результатів, отриманих у результаті проведення РЕР-3. Особливості 

комплексного висновку ІРЦ щодо стану розвитку дитини з ООП; механізм 

формулювання корекційно-розвивальної допомоги дитині ООП.  

Ключові слова: особливі освітні потреби, РЕР-3, діти з розладами 

аутистичного спектра, комплексний висновок ІРЦ. 

Рекомендована основна література [5] 

Рекомендована додаткова література [10,11,9] 

 

Тема 8. Розроблення ІПР для дітей з аутизмом: постановка 

актуальних цілей та розроблення змісту додаткових освітніх послуг 

(4 год.) 

Суперечливість бланків ІПР: щодо 1) закладу загальної середньої, 

2) закладу дошкільної освіти, 3) перегляду цілей ІРП. Особливості 

формулювання цілей та SMART-цілей для дітей з аутизмом; визначення 

функційних завдань для учасників команди супроводу щодо досягнення  

SMART-цілей. Алгоритм розроблення змісту додаткових освітніх послуг для 

дітей з аутизмом.    

Ключові слова: індивідуальна програма розвитку, SMART-цілі, додаткові 

освітні послуги. 

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [6, 7, 10, 11] 

 

Тема 9. Фізична культура та фізичні заняття для дітей з аутизмом в 

домашніх умовах (2 год.) 

Метод «Exercises» серед методів з науково довеженою ефективністю. 

Особливості організації та впровадження занять, спрямованих на інтенсивний 

фізичний розвиток: вправи з навантаженням, спеціальні пристосування та 

засоби. Співпраця з батьками щодо фізичного розвитку дітей з аутизмом.  

Ключові слова: метод «Exercises», вправи з навантаженнями, діти з 

аутизмом. 

Рекомендована основна література [1] 

Рекомендована додаткова література [7, 10, 11] 

 

Тема 10. Стратегії налагодження партнерської взаємодії з батьками 

дітей з аутизмом 

Оптимізація міжособистісних стосунків у родині дитини з РАС: 

технології, методи, прийоми та засоби. Колегіальне визначення завдань 
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щодо організації взаємодії. Трансформування психолого-педагогічних 

знань батьків. Підходи та заходи, спрямовані на підвищення мотивації 

батьків у плані спільної участі в освітньому процесі.  

Ключові слова: стосунки у родині, підвищення мотивації батьків, 

розлади аутистичного спектра. 

Рекомендована основна література [4] 

Рекомендована додаткова література [10, 11] 

 

Тема 11. Розроблення рекомендацій для батьків дітей з РАС. 

Послідовний супровід родини аутичної дитини  
Урахування загально родинної ситуації, стилю виховання та дитячо-

батьківських стосунків. Колегіальне розроблення індивідуального освітнього 

маршруту для дитини щодо долучення її  

Ключові слова: цілісний розвиток, освітня вертикаль, індивідуальний 

освітній маршрут. 

Рекомендована основна література [3] 

Рекомендована додаткова література [2,6,7,10] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни 

«Теорія і практика роботи з аутичними дітьми» 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 7 7 7 7 

Відвідування семінарських занять  1 3 3 4 4 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 

Відвідування практичних занять 1 4 4 3 3 

Робота на практичному занятті 10 4 40 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 6 30 5 25 

Виконання модульної роботи 25 2 50 2 50 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 164 - 159 

Максимальна кількість балів: 323 

Розрахунок коефіцієнта: k=323/100=3,23 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. «Сучасний погляд щодо надання підтримки та 

орієнтирів для розвитку дітей з аутизмом» 

Тема 1. Розлади аутистичного спектра крізь призму міжнародного 

класифікатора функціонування (5 год.). 
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Завдання: За міжнародним класифікатором функціонування визначити, 

які необхідно фактори середовища низько- та високофункційним дітям з 

аутизмом у співставному аспекті (що спільне, а що відмінне). 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 2. Аналіз механізмів порушень щодо розладів аутистичного 

спектра (5 год.). 

Завдання: Проаналізувати, як когнітивні теорії аутизму («Theory of 

Mind», теорія центрального зв’язку та теорія порушення виконавчої функції) 

можуть пояснити порушення за аутизму Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 3. Оптимальний формат діагностичних процедур для 

організації занять з аутичними дітьми (5 год.). 

Завдання: Заповнити сенсорний профіль (короткий варіант) за 

проявами, які демонструють дві дитини з аутизмом за відео. Проаналізувати і 

узагальнити дані по кожній дитині.  

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 4. Функціональні можливості та обмеження дітей з аутизмом 

за  психомоторною, соціально-емоційною та когнітивною сферами 

розвитку (5 год.). 

Завдання: Зробити характеристику дитини з РАС, представивши 3 її 

можливості і 3 обмеження. Щодо кожного параметру написати, яке значення 

він має стосовно освітньої діяльності. 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 5. Професійна допомога дитині з аутизмом в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти (5 год.). 
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Завдання: Знайти ілюстрації відповідно оформленого освітнього 

середовища, яке у 1) закладі дошкільної освіти та у 2) закладі загальної 

середньої освіти сприяє безперешкодному освітньому процесу дітей з РАС 

((або схематично намалювати фрагменти такого середовища). 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 6. Шляхи позитивного перетворення стереотипій у дітей з 

аутизмом. Розвивальні ігри та заняття  (5 год.). 

Завдання: згрупувати стереотипні прояви дітей з РАС за різними 

сферами їхнього розвитку. Щодо будь-яких трьох стереотипних проявів 

визначити чинники. Подати роботу у таблиці.    

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Змістовий модуль 2. «Системно-ресурсний підхід у контексті 

фахової допомоги дітям з аутизм» 

 

Тема 7. Визначення особливих освітніх потреб дитини з 

аутизмом: аналітичний та практичний аспекти (5 год.). 

Завдання: Представити різні шляхи визначення особливих освітніх 

потреб дитини з аутизмом. Прокоментувати, у чому переваги і обмеження 

кожного з цих підходів. 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 8. Розроблення ІПР для дітей з аутизмом: постановка 

актуальних цілей та розроблення змісту додаткових освітніх послуг 
(5 год.). 

Завдання: Проаналізувати бланки ІПР і дати письмову відповідь на питання: 

Чи зазначено там цілі? Які саме там цілі? 

Чи зрозуміло, над чим треба працювати і як саме працювати? 

Чи є підстави для розбудови командної роботи? 

https://naurok.com.ua/individualna-programa-rozvitku-44445.html) 

 2.     Познайомитися з методичною розробкою «Кілька правил, як переглядати 

індивідуальну програму розвитку» (див. 

https://naurok.com.ua/individualna-programa-rozvitku-44445.html
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https://nus.org.ua/articles/kilka-pravyl-yak-pereglyadaty-indyvidualnu-programu-

rozvytku/ 

Дати письмову відповідь на питання – яка є суперечність між цим документом і 

наявним бланком ІПР? 

3.     Проаналізувати бланк ІПР для дітей дошкільного віку. 

https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2532/Indyvidualna_programa_rozvytku_Zr

azok_2018_Pedrada.pdf 
Дати письмову відповідь на питання – Чим цей бланк принципово вирізняється від бланку 

для ІПР, який мають розробляти у закладах загальної середньої освіти?  

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 9. Фізична культура та фізичні заняття для дітей з 

аутизмом в домашніх умовах (6 год.). 

Завдання: Розробити зміст та алгоритм проведення заняття за методом 

«Exercises»; обґрунтувати доречність кожної з цих вправ у контексті 

підготовки дитини з аутизмом до школи. 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 10. Стратегії налагодження партнерської взаємодії з 

батьками дітей з аутизмом (5 год.). 

Завдання: Запропонувати свій структурований журнал взаємодії 

логопеда з батьками аутичної дитини; обґрунтувати доречність кожного 

блоку з цього журналу. Окремо представити порядок взаємодії. 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

 

Тема 11. Розроблення рекомендацій для батьків дітей з РАС. 

Послідовний супровід родини аутичної дитини (5 год.). 

Завдання: Представити два різних варіанти індивідуальних освітніх 

маршрути. Щодо кожного з них подати функційні завдання кожного 

учасника команди супроводу. 

Критерії оцінювання:  

1.Наявність навичок працювати самостійно, знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел – 1 б. 

https://nus.org.ua/articles/kilka-pravyl-yak-pereglyadaty-indyvidualnu-programu-rozvytku/
https://nus.org.ua/articles/kilka-pravyl-yak-pereglyadaty-indyvidualnu-programu-rozvytku/
https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2532/Indyvidualna_programa_rozvytku_Zrazok_2018_Pedrada.pdf
https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2532/Indyvidualna_programa_rozvytku_Zrazok_2018_Pedrada.pdf
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2. Здатність до критичного мислення – 2 б. 

3. Здатність систематизувати, інтерпретувати та презентувати зібрані матеріали – 2 б. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

№ МКР Форма проведення Критерії оцінювання Кількість 

балів 

Модуль 1 «Сучасний погляд щодо надання підтримки та орієнтирів для розвитку  

 

дітей з аутизмом» 

МКР 1 Тестування «Оптимальний 

формат діагностичних 

процедур для організації 

занять з аутичними дітьми»             

(25 тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання – 1 бал. 

25 балів 

МКР 2 Тестування «Професійна 

допомога дитині з аутизмом 

в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти»             

(25 тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання – 1 бал. 

25 балів 

Модуль 2 «Системно-ресурсний підхід у контексті фахової допомоги дітям з 

аутизмом  » 

МКР 1 Тестування «Розроблення 

ІРП для дітей з аутизмом: 

постановка актуальних цілей 

та розроблення змісту 

додаткових освітніх послуг»             
(25 тестових завдань) 

Правильна відповідь на 

тестове завдання – 1 бал. 

25 балів 

МКР 2 Письмова форма; виконання 

аналітичного завдання 

1. Здатність 

продемонструвати знання 

змісту модуля 

10 балів 

 

2. Здатність 

продемонструвати аналітичне 

мислення й генерування ідей 

у процесі аналізу та 

комплексного розв’язання 

теоретичних та практичних 

професійних проблемних 

питань з організації та 

забезпечення психолого-

педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному 

освітньому просторі 

10 балів 

 

3. Здатність 

продемонструвати високий 

рівень грамотності писемного 

мовлення 

5 балів 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
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Залік. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  
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Навчально-методична карта навчальної дисципліни «Теорія і практика роботи з аутичними дітьми» 
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 14 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год. 

Модулі Модуль І Модуль II 

Назва 

модуля 

Сучасний погляд щодо надання підтримки та орієнтирів для розвитку 

дітей з аутизмом 

Системно-ресурсний підхід у контексті фахової допомоги 

 дітям з аутизмом   

Кіл. балів  

за модуль 

164 балів 159 балів 

 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Теми 

лекцій 

 

 

 

 

 

 

Розлади 

аутистич

ного 

спектра 

крізь 

призму 

міжнаро

дного 

класифік

атора 

функціо

нування 

(1 б.) 

Аналіз 

механізмів 

порушень 

щодо 

розладів 

аутистичн

ого 

спектра (1 

б.) 

Оптимал

ьний 

формат 

діагности

чних 

процедур 

для 

організац

ії занять 

з 

аутични-

ми 

дітьми (1 

б.) 

Функціонал

ьні 

можливості 

та 

обмеження 

дітей з 

аутизмом за  

сферами 

розвитку (1 

б.) 

Професійн

а допомога 

дитині з 

аутизмом в 

закладах 

дошкільної 

та 

загальної 

середньої 

освіти (2 б.) 

Шляхи 

позитивно

го 

перетворен

ня стерео-

типій у 

дітей з 

аутизмом 

(1 б.) 

Визначення 

особливих 

освітніх 

потреб 

дитини з 

аутизмом: 

аналітични

й та 

практичний 

аспекти (2 

б.) 

Розробленн

я ІРП для 

дітей з 

аутизмом: 

постановка 

актуальних 

цілей та 

розробленн

я змісту 

додаткових 

освітніх 

послуг (2 б.) 

Фізична 

культура та 

фізичні 

заняття для 

дітей з 

аутизмом в 

домашніх 

умовах (1 б.) 

Стратегії 

налагоджен

ня 

партнерськ

ої взаємодії 

за батьками 

дітей з 

аутизмом (1 

б.) 

Розробленн

я 

рекомендац

ій для 

батьків 

дітей з 

РАС. 

Послідовни

й супровід 

родини 

аутичної 

дитини  

 (1 б.) 

Теми 

семінар. 

занять  

- Аналіз 

механізмів 

порушень 

щодо 

розладів 

аутистичн

ого 

спектра (1 

б.) 

Оптималь

ний 

формат 

діагностич

них 

процедур 

для 

організації 

занять з 

аутични-

ми дітьми 

(1 б.) 

- Професійн

а допомога 

дитині з 

аутизмом в 

закладах 

дошкільної 

та 

загальної 

середньої 

освіти (1 

б.) 

- Визначенн

я 

особливих 

освітніх 

потреб 

дитини з 

аутизмом: 

аналітични

й та 

практичний 

аспекти (1 

б.) 

Розробленн

я ІРП для 

дітей з 

аутизмом: 

постановка 

актуальних 

цілей та 

розробленн

я змісту 

додаткових 

освітніх 

послуг (1 б.) 

- Стратегії 

налагоджен

ня 

партнерськ

ої взаємодії 

за батьками 

дітей з 

аутизмом (1 

б.) 

Розробленн

я 

рекомендац

ій для 

батьків 

дітей з 

РАС. 

Послідовни

й супровід 

родини 

аутичної 

дитини (1 

б.) 
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Робота 

на 

семінар. 

зан. 

- 10 балів 10 балів - 10 балів - 10 балів 10 балів - 10 балів 10 балів 

Теми 

практ. 

занять 

- Аналіз 

механізмів 

порушень 

щодо 

розладів 

аутистично

го спектра 

(1 б.) 

- Функціона

льні 

можливос-

ті та 

обмеження 

дітей з 

аутизмом 

за  

сферами 

розвитку 

(1 б.) 

Професійн

а допомога 

дитині з 

аутизмом в 

закладах 

дошкільної 

та 

загальної 

середньої 

освіти  

(1 б.) 

Шляхи 

позитивно

го 

перетворен

ня стерео-

типій у 

дітей з 

аутизмом 

(1 б.) 

Визначення 

особливих 

освітніх 

потреб 

дитини з 

аутизмом: 

аналітични

й та 

практичний 

аспекти (1 

б.) 

Розробленн

я ІРП для 

дітей з 

аутизмом: 

постановка 

актуальних 

цілей та 

розробленн

я змісту 

додаткових 

освітніх 

послуг (1 б.) 

Фізична 

культура та 

фізичні 

заняття для 

дітей з 

аутизмом в 

домашніх 

умовах (1 б.) 

- - 

Робота на 

практ. 

зан. 

- 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 

Види 

пот.конт 

Модульна контрольна робота 1-2 

(50 балів) 

Модульна контрольна робота 3-4 

(50 балів) 

 

Всього: 323бал. K=323/100=3,23 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова): 

1. Аппе Фр. Введение в психологическую теорию аутизма / Фр. Аппе. – М. : 

Теревинф, 2006. – 216 с. / https://yadi.sk/i/rZHcanHpkBnuK   

2. Дмитриева Т. П. Организация деятельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении. – М. : Центр «Школьная книга», 2010. – 73 с. 
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