
 



                



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

18 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

56 год. 74 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

екзамен 

 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальний курс "Сучасні підходи у роботі з РАС (розладом аутистичного 

спектру)" є одним із курсів циклу  професійної підготовки магістрів 

психологічного відділення і включає сплановані та рівномірно розподілені 

складові теоретичної та практичної підготовки. Психологія людей (дітей та 

дорослих) з розладами аутистичного спектру є комплексною науковою 

дисципліною, що вивчає особливості виникнення та розгортання розладу та 

розробляє корекційні та супроводжувальні методи та засоби підтримки сімей, 

що мають дітей з РАС. Ця дисципліна виникла на межі наук - психології, 

психіатрії, генетики, педагогіки та є досить новою у вітчизняному науковому 

просторі. 

Мета курсу – познайомити студентів з досягненнями та традиціями 

вітчизняної та закордонної психологічної науки у вивченні особливостей людей 

з РАС, сформувати основи професійної компетентності у сфері психологічної 

роботи з людьми з РАС. 

Завдання: 

- одержати знання щодо особливостей виникнення, розгортання, корекції 

РАС та специфіки розвитку та навчання дітей та дорослих з аутичним спектром 

розладів; ознайомитися з сучасним станом проблеми РАС у 

міждисциплінарному контексті; 

- сформувати здатність до розуміння розбіжностей між РДА та РАС, 

здатність виявляти та діагностувати розлади аутизму; 

- здобути навички проектування, прогнозування та реалізації 

психологічного супроводу осіб з РАС різного віку, навички консультування 

фахівців суміжних спеціальностей щодо особливостей поведінки та навчання 

осіб з РАС.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): КСО.02 Здатність дотримуватися загальноприйнятих 

норм поведінки і моралі у міжособистісних стосунках та у суспільстві.   

б) загальнонаукових (ЗНК):  КЗН.07 готовність до пошуку обробці, аналізу 

та систематизації науково-технічної інформації з теми дослідження, вибору 

методик і засобів вирішення задачі. КЗН.09 готовність до самостійної 

висококваліфікованої роботи у галузі психології з усіма верствами населення, 

які потребують професійної гуманітарної допомоги.  

в) фахових загальних (КФЗ), відповідно до освітньої програми: КЗП.01 

фундаментальні знання сучасних уявлень про індивідуальні особливості та 

потреби в життєдіяльності людини з урахуванням стану здоров'я, 

темпераментальних, особистісних і статевовікових особливостей, вікових 

етапів і криз розвитку, приналежності до гендерної, етнічної, професійної та ін. 

соціальних груп. КЗП.06  базові уявлення про стадії індивідуального розвитку 

та про онтогенетичне програмування основних адаптивних функцій. базові 

уявлення про   детермінанти та фактори психічного здоров’я, зокрема 

біологічні, психологічні та соціальні.  КЗП.16 поглиблення знань про взаємодію 



генетичних, епігенетичних та середовищних факторів в реабілітаційній 

практиці.   

г) спеціальних фахових (КФС): КСП.01 поширення знань про роботу з 

РАС (розладом аутистичного спектр).  КСП.06 поглиблені знання про найбільш  

поширені порушення психічного здоров’я та їх клінічні характеристики. 

КСП.12 поглиблене знайомство з соціально – психологічними особливостями 

соціальної роботи з особистістю та малою групою. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати :  

- головні теорії аутизму та базові засади розуміння розладів аутистичного 

спектра як особливого виду дизонтогенезу;  

- - системний підхід до навчання і розвитку осіб з аутизмом;  

- - науково доказові практики щодо допомоги осіб з аутизмом;  

- - методи встановлення партнерських стосунків з батьками аутичних дітей;  

- - наукове під рунтя діагностики та корекційно-розвивальних стратегій для осіб 

з розладами аутистичного спектра;  

- - навчально-методичні засади культурної та освітньої інклюзії осіб з 

аутизмом. 

вміти : 

- розпізнавати осіб з розладами аутистичного спектра та визначати шляхи 

їхнього розвитку та психологічної допомоги;  

- - працювати з різними джерелами інформації; 

- проектувати корекційний та абілітаційний процес для осіб з аутизмом;  

- - організовувати і проводити аналіз умов і чинників процесу психологічної 

допомоги та супроводу осіб з аутизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Теоретичні питання визначення та діагностики РАС 

Тема 1. Введення у проблематику питань аутизму  

Феноменологія аутизму: маска та сутність порушення. Опис рівней та форм 

аутизму та РАС. Загальні питання медичних та психологічних засобів 

виявлення розладу. Міждисциплінарні аспекти вивчення та надання допомоги 

особам з РАС. Вікові особливості проявів аутистичного розладу. 

Тема 2.  Нейрофізіологічні та соціопсихологічні аспекти вивчення РАС  

Дослідження генетичних та біологічних чинників виникнення розладів 

аутистичного спектру. Фізіологічні порушення при деяких видах розладів. 

Нейропсихологічні дисфункції та дефіцити  при аутизмі. Соціально-

психологічні прояви порушень аутизму. 

Тема 3.  Порівняння різних клінічних підходів у розумінні причин та 

класифікацій РАС  

Теорія раннього дитячого аутизму Каннера-Аспергера. Психоаналітична 

концепція аутизму. Клінічний підхід у психології та теорія порушення 

афективної сфери О. Никольскої. Медицинська класифікація порушень 

розвитку МКБ-10. 

Тема 4. Психологічні та суміжні методи та підходи у діагностиці РАС  

Клінічні  та паракліничні методи діагностики розладів аутизму: спостереження, 

анамнез та бесіда з батьками, тестування, фізіологічні дослідження нервової 

системи.  Труднощі диференціації РАС з іншими порушеннями розвитку. 

Методики і опитувальники для оцінки функціонального розвитку, мовлення, 

соціальної комунікації. Проблеми оцінки інтелекту при РАС. 

Змістовний модуль 2. Сучасні психологічні підходи та методи надання 

допомоги особам з РАС  

 Тема 5.  Психолого-педагогічні методи корекції та супроводу осіб з РАС 

Методи поведінкового аналізу осіб  аутизмом. Емоційно-рівневий підхід   

терапії грой. Програми альтернативної комунікації для осіб з аутизмом. Арт-

терапевтичні можливості встановлення контакту та розвитку психічних 

функцій. Тілесно-орієнтовані методи корекції розладів розвитку при аутизмі.  

Допоміжні методи допомоги у корекції порушень розвитку. Методи навчання 

та системи освіти для осіб з РАС. Соціально-психологічні методи підтримки 

сімей з особами з РАС. 

Тема 6. Нейропсихологічний корекційний підхід у роботі з РАС  

Мета та види нейропсихологічної корекції. Нейропсихологічний діагноз: 

нейропсихологічні фактори і синдроми при РАС. Вимоги до підготовки 

фахівців нейропсихологів. 

Тема 7.  Методи сенсорної інтеграції  

Поняття сенсорного синтезу та інтеграції. Доробки М. Бернштейна та Дж. 

Айрис. Наукове об рунтування порушень сенсорної інтеграції при аутизмі. 

Оцінювання  і корекція прояву сенсорної дезінтеграції. Вимоги до підготовки 

фахівців з сенсорної інтеграції. 

Тема 8. Особи з РАС у інклюзивному суспільстві  



Інклюзія у дошкільній та шкільній освіті: закордонний та вітчизняний досвід.  

Викритий простір культури: долучення осіб з РАС до мистецтва. Можливості і 

особливості отримання роботи особами з інвалідністю. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

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

 
 

Змістовний модуль 1. Теоретичні питання визначення та діагностики РАС 

Тема 1. Введення у 

проблематику питань 

аутизму                               

4 2 -   2 4 2 -   2 

Тема 2. Нейрофізіологічні 

та соціопсихологічні 

аспекти вивчення РАС 

8 2 2   4 8 1 -   7 

Тема 3. Порівняння різних 

клінічних підходів у 

розумінні причин та 

класифікацій РАС 

14 2 2   10 14 1 1   12 

Тема 4. Психологічні та 

суміжні методи та підходи 

у діагностиці РАС 

14 2 2   10 14 2 -   12 

Усього за змістовним 

модулем 1 

40 8 6   26 40 6 1   33 

 
 

Змістовний модуль 2. Сучасні психологічні підходи та методи надання 

допомоги особам з РАС  
Тема 5. Психолого-

педагогічні методи 

корекції та супроводу осіб 

з РАС 

18 4 4   10 18 2 1   15 

Тема 6. 

Нейропсихологічний 

корекційний підхід у 

роботі з РАС 

10 2 2   6 10 2 -   8 



Тема 7. Методи сенсорної 

інтеграції  

4 2 -   2 4 1 -   3 

Тема 8. Особи з РАС у 

інклюзивному суспільстві 

18 2 4   12 18 1 2   15 

Усього за змістовним 

модулем 2 

50 10 10   30 50 6 3   41 

Усього годин 90 18 16   56 90 12 4   74 
 

* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Нейрофізіологічні та соціопсихологічні аспекти вивчення 

РАС. Обговорення доповідей міжнародної конференції 

2 

2  Порівняння різних клінічних підходів у розумінні причин 

та класифікацій РАС.  Обговорення підходу до РДА 

Лебединського-Нікольскої. 

2 

3 Психологічні та суміжні методи та підходи у діагностиці 

РАС. Розгляд клінічних випадків, перегляд відеозаписів, 

вирішення кейсів. 

 

2 

4 Психолого-педагогічні методи корекції та супроводу осіб 

з РАС. Доповіді по індивідуальним завданням студентів та 

захист рефератів. 

4 

5 Нейропсихологічний корекційний підхід у роботі з РАС.  

Перегляд відеозаписів, обговорення. 

 

2 

6 Особи з РАС у інклюзивному суспільстві.  Презентації 

творчих завдань на тему інтеграції осіб з РАС у 

культурний простір «Відкритий музей». 

 

4 

 Разом 16 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                                                                              

 



7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

Кількість 

годин з/в 

1 Введення у проблематику питань аутизму. 

Підготовка до лекцій 

2 2 

2 Нейрофізіологічні та соціопсихологічні 

аспекти вивчення РАС. Перегляд запису 

доповідей конференції, конспектування 

4 7 

3 Порівняння різних клінічних підходів у 

розумінні причин та класифікацій РАС. 

Підготовка до практичних занять, 

конспектування першоджерел 

10 12 

4 Психологічні та суміжні методи та підходи у 

діагностиці РАС. Підготовка до практичних 

занять 

10 12 

5 Психолого-педагогічні методи корекції та 

супроводу осіб з РАС. Написання рефератів 

10 15 

6 Нейропсихологічний корекційний підхід у 

роботі з РАС . Підготовка до практичних 

занять 

6 8 

7 Методи сенсорної інтеграції. Підготовка до 

лекцій 

2 3 

8 Особи з РАС у інклюзивному суспільстві. 

Підготовка творчого завдання 

12 15 

 Разом 56 74 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 



[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] -  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань, захист творчих проектів. 

 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних та творчих 

завдань, поточне оцінювання, завершальний модульний контроль 

 
 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Дайте сучасне визначення аутизму (МКХ-10). 

2. Поясніть сутність термінологічного паралелізму щодо розладів 

аутистичного спектра. 

3. Які форми аутизму зафіксовано в міжнародній класифікації хвороб 

десятої редакції. 

4. Назвіть діагностичні критерії розладів аутистичного спектра за 

міжнародним протоколом психіатрів DSM-V. 

5. Назвіть особливі клінічні прояви дитячого аутизму. 

6. Назвіть особливі клінічні прояви атипового аутизму. 

8. Назвіть клінічні прояви синдрому Аспергера. 

9. Назвіть клінічні прояви інших дезінтегративних розладів. 

11.Назвіть відомі вам теорії аутизму. Коротко охарактеризуйте дві на ваш 

вибір. 

12. Назвіть складові функціонального аналізу поведінки осіб з РАС. 

13. Назвіть ведучі та допоміжні підходи  та методи допомоги особам з 

РАС. 

14. Назвіть відомі вам основні поняття теорії сенсорної інтеграції Дж. 

Айрес. 

15. Назвіть відомі вам альтернативні/допоміжні підходи та методи 

допомоги особам з РАС. 

16.Назвіть фахівців, які можуть бути залучені до міждисциплінарної 

команди супроводу осіб з РАС. 

17. Розкрийте особливості визначення ознак аутизму Л. Каннером та Г. 

Аспергером. 

18. Психологічна класифікація типів аутистичних порушень Т. Скрипник.  

19. Психологічна класифікація рівнів аутизму О. Нікольської. 

20. Особливості психологічних рис синдрому Каннера та синдрому 

Аспергера. 



21. Особливості пояснення причин аутистичного порушення сучасними 

нейрофізіологічними підходами (теорія функціонування дзеркальних нейронів, 

генетичні теорії, теорії функціонування мозку). 

22. Особливості пояснення причин аутистичного порушення сучасними 

науковими підходами (когнітивна теорія, теорія патогенних чинників, 

біологічна теорія). 

23. Методи ранньої діагностики ризику формування аутизму вам відомі. 

24. Методи діагностики розладів аутизму: психологічні та фізіологічні. 

25. Опишіть види нейропсихологічної корекції та її мету у роботі з 

особами з РАС. 

26. Нейропсихологічні дисфункції та дефіцити при аутизмі. 

27. Вікові особливості проявів аутичного розладу. 

28. Проблеми диференціації РАс з іншими порушеннями розвитку. 

29. Наукове під рунтя сенсорної інтеграції та доробки М.Бернштейна. 

30.  Особливості пояснення причин аутистичного порушення сучасними 

науковими підходами (імунологічна теорія, генетична концепція, 

неврологічна концепція). 

31. Принципи та прийоми роботи осіб з РАС за програмою TEACCH.  

32. Особливості терапії з однолітками в системі роботи з особами з РАС.  

33. Розкрийте основні інструменти методу сенсорної інтеграції Дж. 

Айрес. 

34. Наукове під рунтя та основні інструменти нейропсихологічної 

корекції. 

35. Можливості та обмеження методу альтернативної комунікації (обмін 

комунікативними картками та зображеннями).  

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

20 30 10 10 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

14. Методичне забезпечення 

Робоча програма дисципліни. 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Особый ребенок. Вып.8, 2014.-М.:Теревинф. 

2. Сибирский вестник специального образования.-№1 (13), 2014, Красноярск. 

3. Аутизм и нарушения развития 2007-2017гг. 

4. Альманах института коррекционной педагогики. 

5. Лебединская К. С, Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. 

М.: Просвещение, 1991.  

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М.: Изд-во 

МГУ, 1985.  

7. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. - М.: Теревинф, 2000.  

8. Григорьева А.С., Борисова Н.А. Современные подходы к коррекции РАС 

9. Башина В.М. Аутизм в детстве. М.: Медицина, 1999. - 240 с. 

10.  Детский аутизм: исследования и практика/Сборник П/р А.Н.Касаткина, М: 

Центр ПМСС детей и подростков, 

2008.//http://psyjournals.ru/child_autism/issue/index.shtml 

http://psyjournals.ru/child_autism/issue/index.shtml


11.   Скрипник Т. В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з 

розладами аутичного спектра: навч.-метод. посіб. / Т. В. Скрипник.- К.: 

"Гнозіс", 2013.- 60 с. 

12.  Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму: Монографія. – К.: Видавництво 

“Фенікс”, 2010. – 320 с. 

13.  Детский аутизм. Хрестоматия// Сост. Шипицына Л.М.-СПб.,1997. 

14.  Сопровождение, обучение и воспитание лиц с РАС: обзор зарубежного 

 опыта/ под общей ред. Алехиной С.В. – М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

– 48 с. 

 

 

Додаткова 

 

1. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика. - Донецк, 1999.  

2. Базима Н. В. Вивчення мовленнєвої активності дітей з аутистичними 

порушеннями старшого дошкільного віку / Н. В. Базима // Збірник наукових 

праць Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

/ За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Серія соціально-педагогічна.

 Вип. 23. Частина – Кам’янець- Подільський : Медобори-2006, 

2013. С. 22-30. 

3. Шульженко Д. І. Корекційний розвиток аутичної дитини: (книга для батьків та 

педагогів) / Д. І. Шульженко, Н. С. Андреєва. – К.: Д. М. Кейдун, 2011. – 344 с.  

4. Гусакова М.П. Анализ форм организации группового взаимодействия  в 

дошкольном инклюзивном образовании //Сборник материалов XVII 

Международных чтений памяти Л.С. Выготского, Москва, 2016.  

5. Гусакова М.П. Симбиотические отношения в семье как предпосылка 

формирования и нарушения психологической безопасности ее членов//Вісник 

Одеського національного університету.-Одеса. -Вип.2.- 2016.-с. 38-46. 

6. Гусакова М.П. Речевая регуляция  в нейропсихологической коррекции при 

аутизме//Сборник статей: XII МНУХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ «АУТИЗМ: медико-

психолого-педагогическая, социально-экономическая и правовая проблема» 27-

28 марта 2014, СПб.- С. 50-55. 

7. Гусакова М.П. Внутренний мира ребенка-аутиста, отраженный в его 

спонтанном творчестве// Арт-терапия в психиатрической практике: материалы 

научно-практической конференции (Москва, ноябрь 2012)/ Департамент 

здравоохранения г.Москвы; п/р А.Л.Шмилович, Е.А.Загряжской. - М.: 4ТЕ АРТ, 

2012.- 280с. 153-165.  



8. Гусакова М.П. Арт-терапевтические методы в формировании диалогических 

отношений с ребенком-аутистом: анализ одного случая//Арт-терапия в 

психиатрической практике: материалы научно-практич.конфер. (Москва, дек. 

2010).- М.: ООО «4ТЕ Арт», 2010. - С. 119-124.  

9. Костин И.А. Сопровождение взросления людей, страдающих аутистическими 

расстройствами   лектронный ресурс] // Психоллогическая наука и образование 

psyedu.ru.2017.Том 9 №2, с.116-127. Doi%10.17759/psyedu.2017090211 

10. Почкун Ю.О. Вивчення досвіду застосування новітніх корекційних освітніх 

технологій у роботі із аутичними дітьми // Науковий часопис НПУ імені 

М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: 

збірник наукових праць, № 32 (Частина 2)). - с.78-83. 

11. Логвінова І. П. Особливості формування невербальних

 засобів комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку з розладами 

спектра аутизму  Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / І. П. 

Логвінова ; наук. керівник Т. В. Сак; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 

Київ, 2013. – 267 с. 

12. Інтеграція науки  і практики в умовах модернізації

 корекційної освіти України. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП Вишемирсь- 

кий В.С., 2014. – 276 с. 

13. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах :  пособие 

для учителя-дефектолога / С.С. Морозова. — М. : Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2007. — 176 с.  

 
16. Електронні інформаційні ресурси 

 
 

1.    http://www.odnb.odessa.uа- ОННБ імені М.Горького та електронна бібліотека. 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського та електронна бібліотека.   

3. Официальный сайт МКБ-10   лектронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mkb10.com/b/62.  

4. Официальный сайт Association for Science in Autism Treatment (Американской 

ассоциации о научном подходе к лечению аутизма)   лектронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.asatonline.org.  

5. Видеозапись доклада Н.Л. Горбачевской "Нейрофизиологические исследования 

наследственных психических заболеваний у детей" на международной конференции 

"Современные методы психологии" (2010) 

6. Признаки аутизма у детей раннего возраста. Доленко 

О.//https://sites.google.com/site/avameidinru/video/priznaki-autizma-u-detej-rannego-

vozrasta-dolenko-o 

7.   Создание возможностей для аутистов//http://yaosobenniy.ru/ литература 

http://www.odnb.odessa.u/
http://www.odnb.odessa.ua/view_post.php?id=110
http://www.nbuv.gov.ua/
http://mkb10.com/b/62
http://www.asatonline.org/
http://psyjournals.ru/modern_psychological_methods/issue/30697_full.shtml
http://psyjournals.ru/modern_psychological_methods/issue/30697_full.shtml
https://sites.google.com/site/avameidinru/video/priznaki-autizma-u-detej-rannego-vozrasta-dolenko-o
https://sites.google.com/site/avameidinru/video/priznaki-autizma-u-detej-rannego-vozrasta-dolenko-o
http://yaosobenniy.ru/


8. "Образование без границ": информационно-методический портал по инклюзивному и 

специальному образованию. 

9. "Науковий часопис" Национального педагогического университета имени 

Драгоманова. Серия 19. Коррекционная педагогика и специальная психология 

http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv 

10.    Інформаційний ресурсний центр з питань розладів спектру аутизму 

http://www.autism-spectrum.org.ua/ 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=121
http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv


Додаток 1 

Індивідуальні завдання 
 

№ 

з/п 

Теми рефератів Кількість 

годин 

1 Альтернативні системи комунікації при порушеннях речі 10 

2 Сенсорна дезінтеграція та її особливості при аутизмі 10 

3 Особливості мовленевого розвитку при РАС 
 

10 

4 Питання інтеграції дітей з РАС у систему дошкільної 

освіти 

10 

5 Питання інтеграції дітей з РАС у систему шкільної 

освіти 

10 

6 Соціалізація та працевлаштування дорослих з аутизмом 10 

7 Огляд сайтів, що присвячені аутизму в Україні, Росії, за 

кордоном 

10 

8 Використання мистецтва у терапії і соціалізації підлітків 

і дорослих з РАС 

10 

9 Особливості раннього розвитку при РАС 
 

10 

11-20 За вибором при узгодженні з викладачем 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Індивідуальне творче завдання на тему «Відкритий музей». 

Мета завдання: скласти план культурно-просвітницького заходу для дітей та 

підлітків з РАС (відвідування музею, виставки, галереї тощо). 

Структура плану: 

• Мета заходу 

• Вік осіб та склад групи 

• Програма: має бути описана у подробицях з інструкціями для психолога, що 

буде проводити груповий захід 

• Віртуальний тур у музеї (фото/відео об’єктів мистецтва) 

• Додавання необхідних для проведення заходу матеріалів (відео, аудіо, 

роздаткові, малюнки, вірші і таке інше) 


