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Книга присвячена висвітленню основних засад функціонування центру денного  перебування 

для дітей з аутистичним спектром. Описана методика психолого-педагогічної діагностики 

розвитку та професійної спрямованості осіб з аутизмом (AAPEP), яка використовується в 

центрі для формування навичок самообслуговування та проведення профорієнтаційної 

роботи дітей з аутизмом старшого шкільного віку.  Подані рекомендації щодо особливостей 

навчально-реабілітаційної програми дітей з високим рівнем аутизму на прикладі роботи 

центру денного перебування, створеного у 2010 р. на базі Львівського центру підтримки осіб 

із загальними розладами розвитку «Відкрите серце». 

 

Літературна редакція: У.Р. Мельник  

Переклад з німецької:  

 

 

 

Матеріали друкуються за фінансової підтримки управління соціального захисту 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради в рамках виконання соціо-

культурного проекту «Створення центру денного перебування для дітей з високим рівнем 

аутизму» та за фінансової підтримки Південного Тіролю  в рамках проекту «Підтримане 

проживання та зайнятість осіб з аутизмом».  
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Вступ 

Діти з високим рівнем аутизму, які досягли шкільного віку, на сьогодні здебільшого є 

ізольовані від суспільства – перебувають у спеціалізованих інтернатах, або під опікою 

родичів вдома, оскільки для них немає адаптованих програм розвитку. Соціалізація таких 

дітей, на нашу думку, можлива у реабілітаційних та навчально-реабілітаційних установах 

державної, комунальної чи приватної власності. Наповнюваність груп у таких установах не 

повинна перевищувати 8 дітей. Нижче ми плануємо охарактеризувати основні засади 

функціонування такої установи, методичне забезпечення та навести результати роботи 

центру денного перебування на прикладі Благодійного фонду «Відкрите серце», м. Львів. 

Засади функціонування реабілітаційної установи ґрунтуються на розроблених 

громадськими організаціями, що входять у ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із 

інтелектуальною недостатністю», державних стандартів надання послуг особам з 

інвалідністю. Тому ми наводимо витяг із збірника державних стандартів заходів та послуг, 

які надаються у центрі денного перебування для дітей з аутистичним спектром. 

Основною метою реабілітації дітей з високим рівнем аутизму є оволодіння навичками 

самообслуговування та підготовка до життя у суспільстві, зокрема фізична, психолого-

педагогічна габілітація та  професійна орієнтація. Однією з ключових методик для оцінки 

можливостей самореалізації дітей (а також дорослих осіб) з аутизмом є AAPEP.  Тому значна 

частина формату брошури присвячена представленню цієї методики українською мовою 

(зазначимо, що це перше видання методики українською мовою, здійснене на основі 

перекладу з німецької).    

Остання частина брошури присвячена висвітленню підсумків роботи центру денного  

перебування, створеного в результаті виконання проектів «Створення центру денного 

перебування для дітей з високим рівнем аутизму» (реалізованого  за фінансової підтримки 

управління соціального захисту Львівської міської ради) та «Підтримане проживання та 

зайнятість осіб з аутизмом» (що виконується за фінансової підтримки Південного Тіролю).    
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Розділ І. Витяг із збірника державних стандартів реабілітаційних/абілітаційних послуг 

інвалідам, дітям-інвалідам та особам  з розумовою відсталістю  

 

Для забезпечення належної якості обслуговування клієнтів у центрі денного 

перебування для дітей з аутистичним спектром ми використовуємо стандарти надання 

послуг.  Стандарти пройшли апробацію та пілотування в 10-х установах та організаціях – 

дійсних членах ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною 

недостатністю» з вересня 2007 по березень 2008 р. Нижче подається витяг із збірника 

державних стандартів, що стосується процедури роботи з дитиною (оцінювання потреб, 

складання індивідуального плану та програми розвитку) та змісту основаних послуг 

(фізична, психологічна, психолого-педагогічна, соціальна, побутова, професійна та трудова 

реабілітація), які надаються дітям з аутистичним спектром у центрі денного перебування.      

1. Оцінювання  

Рішення щодо обсягу необхідних реабілітаційних послуг  в установі, організації чи 

закладі приймається внутрішньою мультидисциплінарною командою після всебічного 

оцінювання стану та потенціалу клієнта та за згодою батьків (опікунів). На підставі 

оцінювання відбувається складання індивідуального плану та організація послуг. 

           Очікуваний результат: інвалід, дитина-інвалід та законні представники отримують 

кваліфіковану експертний висновок щодо необхідної допомоги та підтримки, визначення 

обсягу послуг для задоволення потреб.  

Процедура оцінювання:  

1. Оцінювання стану інваліда, дитина-інваліда та законного представника 

здійснюється мультидисциплінарною командою установи, організації. 

2. Термін проведення первинного оцінювання складає не більше 14 днів з дня 

звернення про надання послуг.  

3. Для проведення оцінювання можуть застосовуватися наступні методи: інтерв’ю, 

опитування, спостереження, тестування, аналіз даних відео зйомки.  

4. Для застосування того чи іншого методу збору інформації попередньо 

отримується згода особи або законного представника  на використання методу, 

пояснюється мета збору інформації. Якщо така згода відсутня, метод не 

використовують,  про відмову працівник робить запис в особовій справі. 

Інформація про клієнта є конфіденційною. 

5. У ході первинного оцінювання збирається інформація про: 

- найближче оточення інваліда, сім’ю та інших осіб, які здійснюють догляд 

- соціальний та матеріальний стан інваліда та членів сім’ї 
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- житлові умови та умови догляду 

- попередній досвід інваліда щодо навчання, перебування в іншому закладі 

- здоров’я інваліда 

- особливості поведінки інваліда 

- стан розвитку соціальних навичок  

- інтереси, уподобання, віросповідання,   

- проблеми клієнта, які найбільше турбують законних представників або 

доглядальників та фахівців 

6. Оцінювання відбувається у присутності законних представників у спеціально 

пристосованому для роботи з інвалідом приміщенні та узгоджений із законними 

представниками час. 

7. У разі незгоди законних представників з наданими рекомендаціями, вони можуть 

звернутися до інших спеціалістів по альтернативний експертний висновок. 

8. Результати оцінювання переглядаються з урахуванням поданого альтернативного 

експертного висновку, у разі незгоди законних представників з результатами 

повторного оцінювання, законні представники можуть оскаржити рішення у 

передбаченому законодавством України порядку. 

9. Переоцінювання результатів реабілітаційних /абілітаційних заходів та визначення 

заходів подальшої реабілітації/абілітації здійснюється через рік з моменту 

першого оцінювання,  далі – по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. 

10. За результатами оцінювання обсяг соціальних послуг може зменшитися або 

збільшитися в залежності від зміни стану інваліда. Рішення про зміну обсягу 

послуг приймається командою фахівців і узгоджується із законними 

представниками інваліда.   

2. Індивідуальний план 

Робота з кожним інвалідом планується і здійснюється з урахуванням його  

індивідуальних особливостей, потреб і запитів. Працівники визначають та застосовують 

найбільш прийнятні для кожного окремого інваліда форми та методи роботи в його інтересах 

для надання кращих реабілітаційних послуг, забезпечення психологічного комфорту та 

подолання обмежень.  

 З цією метою: 

2.1   Для кожного інваліда з РВ складаються індивідуальна програма реабілітації та 

індивідуальний план догляду. 
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2.2.   Установа, організація чи заклад  створює спеціальні умови та забезпечує інваліда 

тими допоміжними засобами та фахівцями, які визначені індивідуальною 

програмою реабілітації та індивідуальним планом догляду. 

2.3. По можливості при складанні індивідуального плану реабілітації та 

індивідуального плану догляду беруть до уваги уподобання інваліда. 

2.4.   Індивідуальний план реабілітації /абілітації містить такі дані: 

- мета послуг та довгострокові і короткострокові цілі (проблеми, на 

вирішення яких спрямовано заходи); 

- завдання та заходи, які необхідні для досягнення цілей, 

- терміни виконання кожного заходу; 

- осіб, відповідальних за виконання кожного заходу; 

- дату перегляду плану; 

- умови дострокового перегляду плану.  

 

2.5. Індивідуальна програма реабілітації та індивідуальний план догляду підписуються як 

представниками установи, організації та закладу, так і законним представником 

інваліда/дитини-інваліда. 

 

Очікуваний результат: кожний  інвалід отримує індивідуальну програму реабілітації 

та індивідуальний план догляду, що відповідають індивідуальним потребам, законний 

представник інформований про реабілітаційні заходи, що будуть здійснюватися. 

 

3. Фізична реабілітація 

 

Цілі – досягнення функціонального рівня, оптимального для даної особи через 

розвиток фізичних функцій, вмінь і навичок у напрямку до максимальної незалежності в 

побуті, самообслуговуванні, спілкуванні, діяльності та участі в житті громади. 

 

Фізична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з РВ здійснюється відповідно до 

індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється на підставі фізичного обстеження та 

визначає комплекс фізичних вправ і рекомендацій інвалідам, дітям-інвалідам стосовно їх 

послідовності, дозування, тривалості тощо, спрямованих  на  поліпшення  діяльності 

організму і координації вправності рухів, відновлення фізичної дієздатності, підтримання 

нормального рівня життєдіяльності. 
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Очікувані результати фізичної реабілітації – відновлення та розширення рухової 

сфери, зокрема амплітуди, сили, точності, витривалості рухів, координації постави і 

переміщень; досягнення досконалості тонкої і грубої моторики, необхідної для виконання 

різноманітних видів діяльності; розвиток різноманітних вмінь, навичок і сенсорно-рухових 

стереотипів, необхідних для самообслуговування, особистої гігієни, виконання різних видів 

робіт і дій; засвоєння здорових звичок активності і відпочинку, спорту, ведення здорового 

способу життя; розуміння і контроль фізіологічних та інших потреб організму, дотримання 

безпеки як власної, так і оточуючих; засвоєння навичок і ролей, максимально відповідних до 

віку і особливостей індивідуальних потреб та розвитку конкретної особи; вироблення і 

розвиток комунікативних і соціальних навичок, необхідних для якомога успішнішої 

інтеграції в життя громади і суспільства в цілому. 

 

Послуги з фізичної реабілітації включають: 

- проведення фізичного обстеження інваліда, дитини-інваліда та особи з РВ з 

врахуванням данних інших спеціалістів; визначення індивідуальних потреб, 

фізичного стану, та перспектив реабілітації; 

- планування заходів фізичної реабілітації у рамках індивідуальної програми 

реабілітації, встановлення короткотермінових та довготермінових цілей із 

врахуваннім застережень, протипоказів, поінформованої згоди, інтересів та 

побажань інваліда, дитини-інваліда та особи з РВ, її батьків (законніх 

представників); 

- здійснення реабілітаційних заходів самим інвалідом, під наглядом, з допомогою та 

пасивно – реабілітологом з дотриманням правил безпеки, адекватних навантажень, 

тривалості, періодичності, обсягу і змісту; 

- поточне і кінцеве осінювання фізичного стану, згідно з яким проводиться корекція 

та припинення індивідуальної програми реабілітації; 

- інформування інваліда, дитини-інваліда особи з РВ та її батьків (законніх 

представників) про необхідність дотримання рухового режиму, виконання вправ, 

ведення здорового способу життя; взаємне інформування спеціаліств - членів 

міждисциплінарної команди про рухові дисфункції особи; 

- індивідуальний підбір і припасування допоміжних засобів для переміщення, 

утримання рівновоаги, постави та адаптованної фізичної активності. 
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4. Психологічна реабілітація 

 

Цілі - відновлення, корекція психологічних функцій, якостей, властивостей особи,  

створення  сприятливих  умов  для  розвитку та утвердження особистості. 

   

Очікувані результати – досягнення оптимального психоемоційного стану, соціально-

професійного самовизначення, підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці 

шляхом  набуття та засвоєння    знань,   умінь   і   навичок успішної психологічної  адаптації, 

реабілітаціі,  особистісного   становлення   особи,   нормалізації сімейних стосунків. 

Сформована здатність пристосовуватися  до  існуючих  у суспільстві  вимог  та  критеріїв  

завдяки опануванню норм і цінностей даного суспільства, прийомів,  методів  саморегуляції,  

самовиховання,  самонавчання, формуванню  позитивних  мотивацій,  позитивних соціальних 

установок. 

 

Психологічна реабілітація здійснюється    за    наявності психологічних проблем,  

пов'язаних з інвалідністю  особи,  у  тому  числі у сім'ї, та у випадках виявлення порушень 

та/або відхилень у  психічній діяльності, поведінці інваліда, дитини-інваліда і включає:  

- Експертно-психологічне дослідження. 

- психологічну діагностику пізнавальних (відчуття, сприймання, пам’яті, мислення, уяви); 

регулятивних (уваги, емоцій, почуттів, волі) та інструментальних (темпераменту, 

здібностей, характеру) функцій психіки, рівня розвитку та особистості індивіда - за 

потребою. 

- Визначення в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, дитини-інваліда методів, 

способів,  обсягів, строків, процедур, засобів їх    психологічної    реабілітації у ході 

консультування,  корекції, психотерапії, профілактики. 

- Психологічну підтримку (систему  соціально-психологічних, психолого-педагогічних 

заходів, форм і методів допомоги особі  з  метою оптимізації   її   психоемоційного стану).    

- Сприяння соціальному та трудовому самовизначенню, підвищенню  

конкурентоспроможності на ринку праці, визаченню рівня підтримки у ході 

працевлаштування. 

- Психолого-педагогічний супровід (системна   діяльність практичного психолога  та  коре 

кційного  педагога,  спрямована  на створення      комплексної      системи     клініко-

психологічних, психолого-педагогічних  і  психотерапевтичних  умов,  що  сприяють 

засвоєнню    знань,   умінь   і   навичок,   успішній   адаптації, реабілітації,  особистісному   

становленню   особи,   нормалізації сімейних стосунків, її інтеграції в соціумі). 
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- Психологічну адаптацію (система  заходів,  спрямованих  на формування  в  особи  

здатності  пристосовуватися  до  існуючих  у суспільстві  вимог  та  критеріїв  за рахунок 

засвоєння норм і  цінностей даного суспільства) 

- Організацію психологічної просвіти, психопрофілактики та психокорекції в роботі з 

сім'єю інваліда, дитини-інваліда. 

- Навчання прийомам,  методам  саморегуляції,  самовиховання,  самонавчання з метою  

зниження  в  реальних  умовах  життєдіяльності   негативних психічних  станів.   

- Формування  позитивних  мотивацій,  установок на соціалізацію. 

- Ведення документації. 

- Робота в мульдисциплінарній команді.  

 

 

 

 

 

5. Психолого-педагогічна реабілітація 

 

Цілі – забезпечення оволодіння інвалідом, дитиною-інвалідом, особою з РВ знаннями, 

уміннями і навичками через надання психолого-педагогічної допомоги, корекційного 

навчання, формування позитивної самооцінки. 

 

Очікувані результати - засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення 

системної навчально-виховної роботи. 

 

Психолого-педагогічна реабілітація включає: 

 

- Консультування. 

- Психолого-педагогічну діагностику. 

- Психолого-пелагогічний патронаж. 

- Психологічну та педагогічну корекцію. 

- Психолого-педагогічний супровід. 

 

6. Соціальна та побутова реабілітація 

 

Цілі – забезпечення умов для активної участі у житті, набуття соціального статусу, 

здатності до  підтриманої суспільної і родинно-побутової діяльності. 
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Очікувані результати – соціальна адаптація інваліда, дитини-інваліда, забезпечення 

належної якості житя та дотриманням прав,   

 

Соціальна та побутова реабілітація включає: 

 

- Проведення первинного обстеження інваліда, дитини-інваліда, інтерв’ювання  батьків 

та (або) законного представника дитини-інваліда. 

- Навчання інваліда, дитини-інваліда основним соціальним навичкам (позитивних 

стереотипів поведінки та побутової безпеки,  самообслуговування,  ведення 

господарства, приготування їжі, практичному рахуванню, орієнтації та пересуванню у 

населеному пункті, комунікативним навичкам,   підтриманому прийняттю рішень і 

захисту власних прав та інтересів, ведення здорового способу життя, розуміння 

статевої фізіології та налагодження статевих взаємин) 

- Включення інваліда, дитини-інваліда у соціальне середовище та адекватні 

взаємовідносини з однолітками. 

- Соціально-середовищна реабілітація (пристосування дитини-інваліда до 

навколишнього середовища - розвиток навичок, які забезпечують можливість 

самостійного життя із підтримкою); 

- Організація та проведення культурних заходів. 

- Розвиток ігрових навичок; 

- Виховання навичок використання інформації (знаки дорожнього руху, телефон, 

годинник, гроші та інші). 

- Формування уміння концентрувати увагу та здійснювати контроль за руховою 

діяльністю в побутових умовах. 

- Здійснення заходів з культурно-масової роботи: 

- забезпечення формування розуміння своєї особистої ролі в суспільстві; 

- виявлення та розвиток творчих здібностей; 

- виховання культури поведінки, самодисципліни, уміння володіти собою в 

складних життєвих ситуаціях тощо. 

-  Формування навичок самоаналізу  та  отримання  навичок позитивного сприйняття себе 

та оточуючих,   забезпечення    автономного проживання  у  суспільстві  з  необхідною  

підтримкою (соціальний, медичний,  юридичний супровід,  побутові  послуги), 

протезування,ортезування, забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами   реабілітації,   санаторно-курортне   лікування відповідно до 

медичних показань. 
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- Оптимізація і коригування ставлення інвалідів,  дітей-інвалідів до своїх вад,  

становища в сім'ї  та  суспільстві,   

- Пристосування побутових умов до потреб інваліда,  дитини-інваліда, соціально-

побутове  влаштування  та  обслуговування,    

- Пристосування меблів, встановлення адаптаційного обладнання, пристосування  

житлових приміщень та середовища. 

 

      Інваліди, діти-інваліди з важкими формами  інвалідності,  які згідно  з  медичним  

висновком  потребують  постійного стороннього догляду,  забезпечуються соціальним,  

педагогічним і психологічним патронажем  (повсякденною допомогою) за місцем 

проживання (вдома). У  разі  необхідності  послуги  з  соціального   і   педагогічного 

патронажу надають виїзні реабілітаційні бригади. 

 

7. Професійна реабілітація 

Цілі - підготовка особи до професійної діяльності, відбір професії та адаптація до неї 

інваліда, дитини-інваліда, залучення до трудової діяльності, забезпечення 

конкурентоспроможності  інваліда  на ринку праці і його трудового влаштування як у 

звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці. 

  

 Очікувані результати – підвищення рівня адаптації, вироблення готовності інваліда, 

дитини-інваліда та особи з РВ до можливої майбутньої професійної діяльності. 

 

професійна реабілітація включає: 

 

- Навчання,  перенавчання  чи  перекваліфікацію з можливим подальшим 

працевлаштуванням  та  необхідним  соціальним   супроводженням   з урахуванням 

особистих схильностей та побажань особи. 

- Експертизу    потенційних    професійних здібностей,   професійної   орієнтації,   

професійної  підготовки, підготовки   робочого   місця,  професійно-виробничої   

адаптації, раціонального    працевлаштування,    динамічного    контролю   за 

раціональністю працевлаштування і успішністю професійно-виробничої адаптації. 

- Професійний   відбір. 

- Професійну орієнтацію. 

- Професійну    освіту. 

- Професійну     підготовку, перепідготовку. 

- Перекваліфікацію. 



 12 

- Раціональне  працевлаштування. 

      

      Інваліди, діти-інваліди з важкими формами  інвалідності,  які потребують  спеціальних 

умов для одержання професійної освіти,  за своїм бажанням можуть навчатися у спеціальних 

навчальних  закладах чи   в   навчальних   закладах  загального  типу,  де  створюються 

відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами, та у разі  необхідності  - за 

навчальними програмами,  адаптованими для навчання осіб, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку. 

 

      У разі  неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей-інвалідів у  

загальних  і спеціальних навчальних закладах їх навчання організовується (за їх згодою або 

за згодою  їх  законних представників) вдома за індивідуальними навчальними планами,  

якщо ця форма допускається змістом професійного навчання за  визначеною спеціальністю. 

 

8. Трудова реабілітація 

 

Ціль – оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової діяльності та адаптації 

у виробничих умовах, у ому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально 

пристосованих робочих місць. 

 

Очікувані результати: набуття  моторної здатності, створення інваліду, дитині-

інваліду умов для праці по можливості у звичайному  виробничому  середовищі  за  

допомогою  індивідуальних заходів. 

 

Трудова реабілітація включає: 

 

- створення умов  для  отримання  найвищої можливої професійної кваліфікації; 

- працевлаштування,   при   якому   інвалідність якнайменше заважатиме виконанню 

професійних обов'язків; 

- пристосування робочого місця (місця навчання)  з  урахуванням безпеки та особливих 

потреб інваліда; 

- використання спеціальних     пристосувань    та/або    одягу, необхідного у зв'язку з 

характером інвалідності. 
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Розділ ІІ. AАРЕР   Профіль розвитку та поведінки для молоді та дорослих 

Частина 1.  Вступ 

Історія виникнення та мета „Психолого-освітнього профілю для молоді та дорослих” 

 Впродовж багатьох років психолого-освітній профіль РЕР є наріжним каменем у 

ситуативній діагностиці для дітей із аутизмом та схожими вадами (спілкування за програмою 

ТЕАСН). Діагностика має на меті надати інформацію про важливі функціональні сфери щодо 

розвитку навичок дитини з аутизмом (наслідування, сприймання, розвиток дрібної та великої 

моторики, зорово-рухової координації, пізнавальної діяльності, спілкування, а також 

незвичної поведінки у стосунках із людьми). 

 Матеріали, які використовують при проведенні цього тесту, повинні бути 

привабливими для дітей, а керівник, який проводить тест, мусить бути гнучким, не 

обмежуватися часовими рамками. 

 У РЕР застосовується шкала оцінювання, в яку, поряд із „зараховано” та „не 

зараховано”, вводиться оцінка „обнадійливо”. Ця система оцінювання є сильним 

допоміжним засобом при складанні індивідуальних навчальних планів, коли до уваги 

беруться результати тесту для подальшого складання індивідуальних програм. І наш набутий 

досвід, і досвід спеціалістів світу, які застосовують РЕР, довів ефективність такої системи 

оцінювання. Багато дітей, які до цього часу не тестувались, відреагували на тестову ситуацію 

РЕР схвально та позитивно. Враховуючи вищесказане, РЕР зарекомендував себе як 

повноцінне джерело інформації, на базі якої можна складати індивідуальний навчальний 

план для дітей із розладами розвитку. Діагностика РЕР користується дедалі більшої 

популярністю. Оскільки програма ТЕАССН існує вже понад десять років, багато дітей, яких 

ми обслуговуємо, про яких піклуємося, подорослішали. Вони стали підлітками та дорослими. 

Оскільки РЕР не розрахований на тестування старшої вікової категорії, ми розробили 

„Психолого-освітній профіль для молоді та дорослих” (ААРЕР), який є поширеним 

варіантом РЕР, розрахованим на можливості та цілі молоді та дорослих. Хоч більшість 

проблем у дітей із аутизмом залишаються і в юнацькому віці, однак можливості молоді з 

аутизмом відрізняються від можливостей дітей із цим діагнозом. Батьків непокоїть питання, 

що ж буде з їхніми дітьми, якщо вони вже не зможуть надавати їм свою батьківську опіку. 

Це питання є актуальним, оскільки шкільна опіка закінчується у віці 21 року. І тут гостро 

постає питання професійного майбутнього, проживання, можливостей молоді та дорослих із 

аутизмом. 

 Завдання ААРЕР полягає в тому, щоб підготувати ті актуальні уміння та потенціал 

розвитку клієнтів в тому обсязі, який є найважливішим для, по можливості, успішного 

самостійного проживання та налагодження суспільних взаємин. На даний час 

обслуговування дорослих осіб із аутизмом (із середнім або важким ступенем розладів 
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розвитку) здійснюють заклади підтримки з питань працевлаштування, а також місця 

проживання у спецгрупах „ААРЕР”. 

 

Побудова тесту 

 Разом із ААРЕР ми розробили механізм, який розглядає компетенцію подолання 

життєвих труднощів у трьох сферах: шкала прямого спостереження, поведінка в побутовому 

середовищі, поведінка у школі або на роботі. 

 Оцінювання прямого спостереження проводиться терапевтом у клінічному відділенні. 

Проведення цієї частини тесту дуже схоже до РЕР та більшості традиційних дій на шляху до 

розвитку когнітивних навичок та практичних умінь. 

 Шкала оцінки поведінки у побутовому середовищі та „робоча шкала” складається з 

повідомлень про поведінку клієнта, особи, яка вперше спостерігає за клієнтом у згаданих 

вище середовищах. 

 Оцінювання проводиться людиною, яка спілкується з батьками або з керівником 

групи, залежно від того, де проживає клієнт. Подібним чином на основі інтерв’ю із 

супервайзером на робочому місці чи із учителем клієнта заповнюється робоча шкала. 

Результати трьох шкал оцінювання (спостереження, побутове середовище, робоче (шкільне) 

середовище) інтегруються, щоб спланувати відповідні педагогічно-реабілітаційні заходи для 

клієнта. 

 Кожна із шкал поділена на шість функціональних сфер: 

    Професійні навички; 

    Самостійність; 

    Уміння організації дозвілля; 

    Поведінка на роботі; 

    Функціональне спілкування; 

    Поведінка у спілкуванні між людьми. 

 Ці сфери, які детально буде описано в другій частині опису та проведення тесту, 

допомагають охопити та передбачити сильні та слабкі сторони клієнта в різних оточеннях. У 

деяких пунктах ці функціональні сфери нашаровуються (як перетинаються навчальні галузі 

та становлять багатовимірний навчальний процес). Функціональні галузі відрізняються від 

тих, що є в РЕР. Вони спрямовані спеціально на те, щоб розвивати уміння молоді та 

дорослих із метою успішного задоволення потреб та вимог на робочому місці, в соціальному 

середовищі. 

 

Ціль групи 
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 ААРЕР було розроблено для осіб із аутизмом (від середньої до важкої форми), 

оскільки ця група розрахована на більшість осіб із аутизмом. Окрім того проведення такої 

співрозмірної ситуативної діагностики для цієї групи людей є надскладним. Незважаючи на 

те, що ААРЕР було розроблено для осіб із аутизмом, він є знахідкою для обстеження 

пацієнтів із психічними розладами середнього та важкого ступеня без аутизму.  

 Дискусія щодо достовірності ААРЕР у кінці цього розділу представляє дані, на основі 

яких можна зробити висновок, що впровадження цього механізму є доцільним і у практиці з 

особами, які не мають аутизму, мають вищий рівень здібностей і, водночас, є складовою 

частиною ААРЕР. 

 

Цілісність із РЕР 

 В ААРЕР взято до уваги більшість важливих ознак РЕР. По-перше, прийнято 

триступеневу шкалу оцінювання, яка поряд із звичними критеріями оцінювання 

„зараховано” та „не зараховано” передбачає оцінку „обнадійливо”. Навички, які оцінюються 

„обнадійливо”, вказують на те, що клієнт тільки частково розуміє, що потрібно виконати в 

даному завданні, але не має достатньо умінь, щоб успішно виконати завдання. 

 Найважливішим у цій формі оцінювання є те, що воно дає змогу визначити ті 

специфічні аспекти умінь, інтенсивні вимоги до яких здебільшого обіцяють успіх. Ця оцінка 

умінь відрізняється від „зараховано”, що вказує на здобуті уміння, та від „не зараховано”, що 

вказує на те, що уміння іще не розвинуті та завдання не може бути виконано. 

 Оскільки ми орієнтувалися на цілі групи, які б співпадали із цілями РЕР, ми 

намагалися при проведенні ААРЕР якомога обмеженіше задіювати мовлення. 

 Більшість тестів укладено так, що вони теж пропонуються у вигляді невербальних 

інструкцій на випадок, коли словесні вказівки можуть бути незрозумілими або неправильно 

розумітися. Наша шкала подібним чином розглядає вербальні та невербальні реакції. 

 Швидкість для дорослих із розладами розвитку – важлива навичка, і саме в цьому 

тесті час береться до уваги. Та все ж часове обмеження для одних є ліберальним, а для інших 

- гнучким. Воно не є таким строгим, як у більшості традиційних діагностик поведінки молоді 

та дорослих. 

 Останньою важливою ознакою ААРЕР є вибудована ним гнучкість. Керівник тесту 

може використати тестову ситуацію, бути посередником нових навичок та умінь, щоб 

скласти собі враження про навчальний стиль клієнта. Це дає змогу досліднику побачити такі 

уміння, які ще не були наявними у клієнта і які він має змогу розвинути. 

 

 

Відмінності між ААРЕР і РЕР 
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 Хоч ми у кожному пункті намагалися розробити такий механізм, який якнайбільше 

відповідав би РЕР, але між ААРЕР і РЕР є і відмінності. Запити молоді та дорослих 

відрізняються від потреб дітей. 

 Так, в ААРЕР тест спрямований на концепцію критеріїв проектування, а не на 

концепцію рівня розвитку, як у РЕР. Для цього є багато підстав, найважливішою з яких є те, 

що рівень розвитку для старших осіб не має такого значення, як для молодших. 

 Наприклад, у 18-річного юнака з ментальним 4-річним віковим рівнем розвитку є інші 

потреби та характерні риси, ніж у 8-річної дитини з відповідним психічним рівнем розвитку. 

З віком змінюються і соціальні потреби, інтереси дозвілля особи, а також загальний рівень 

розвитку. Ці зміни рефлектуються в ААРЕР.  

 Функціональна щоденна стратегія та стратегія переживання стають важливішими, 

коли вищезгадана особа дорослішає. набуті уміння у сфері наслідування чи пізнавальних 

здібностей, що є важливою частиною у нашій програмі діагностики для молодших дітей, є 

менш важливими для молоді та дорослих. Коли діти дорослішають, вони мусять розвивати 

свої уміння, навички, які дадуть їм змогу успішно подолати життєві труднощі „назовні” у 

суспільстві. ААРЕР відрізняється від РЕР тим, що він більше уваги надає цим важливим, 

необмеженим умінням та їх основі. Третя відмінність між обома механізмами полягає в тому, 

що ААРЕР охоплює обсяг необхідних пунктів надання більш систематичної додаткової 

допоміжної інформації для успішного виконання певного завдання. Це стало важливим 

аспектом в оцінюванні „обнадійливих” результатів. 

 Особи отримують оцінку „обнадійливо”, коли вони досягли успіхів у виконанні 

одного завдання і можуть використати його за умови, що отримають більше допоміжної 

інформації, ніж їм може запропонувати більшість кураторських програм. Якщо, виходячи з 

цього, клієнтові хочуть посприяти у подоланні життєвих труднощів, у задоволенні життєвих 

потреб, перш за все слід знати, яка саме допомога йому потрібна. 

 Остання важлива відмінність між ААРЕР і РЕР є включення в ААРЕР шкали 

проживання та робочої шкали. Ці шкали розвинулись на основі методик, які були 

неофіційною частиною основних дослідницьких стратегій ТЕАСН програми та складовою 

частиною кожної охоплюючої діагностики. На початку розвитку діагностика РЕР 

трактувалась як одна із багатьох важливих складових у діагностичному процесі. 

 Результати наших тестів завжди поєднуються з інформацією батьків та вчителів, для 

того, щоб можна було скласти відповідний індивідуальний план для кожної дитини. Ми 

вирішили зробити ці додаткові джерела інформації (батьківський дім, проживання у 

спільноті, частково – школа та робота) у концепції ААРЕР систематичною інтегруючою 

складовою частиною механізму дослідження. 
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Реабілітація  

 Важливим аспектом кожної діагностики поведінки є уміння достовірно підібрати 

модель, для вимірювання якої розвинулась реабілітація або стабільність механізму. 

Реабілітацією ААРЕР було визначено, в якому експерименті асистент проводить 15 

спостережень і оцінює отримані результати незалежно від керівника тесту. 

 В експерименті брали участь дві особи, які проводили тест. Індексом для реабілітації 

було визначено відсоткове співвідношення узгодження між асистентом і керівником тесту 

при оцінюванні кожного окремого завдання. Індекс реабілітації вираховували так: у кожній 

сфері шкалу оцінок, що співпали, ділили на загальну кількість завдань, а результат множили 

на 100. Таблиця №1 містить дані контролю реабілітації оцінені „задовільно” (див. табл. 1). 

 

Достовірність  

критерії якої глибоко вимірює тест, перевірялась для ААРЕР з огляду на дві точки зору. 

 Перший шлях тестування законності ААРЕР полягає в тому, щоб порівняти 

корисність порад, консультацій, які було визначено на основі результатів проведених 

досліджень ААРЕР із раніше визначеними порадами, консультаціями для одного клієнта. 

Цей шлях було обрано, оскільки основна мета ААРЕР полягає в тому, щоб для кожного 

клієнта скласти індивідуальні допоміжні рекомендації для планування програми підтримки. 

В експерименті було задіяно 60 молодих і дорослих осіб, 30 із яких мали діагноз аутизм, а 30 

– без цього діагнозу. Обидві групи порівнювалися за віковими категоріями та IQ. Групу осіб 

без аутизму задіяли, щоб з'ясувати, чи може ААРЕР бути корисним і для них. Раніше 

розроблені рекомендації були запозичені для складання індивідуальних навчальних планів 

(ІЕР) для осіб шкільного віку та індивідуальних планів сприяння (ІНР) – для дорослих, 

залучених в експеримент. Для кожного із 60 учасників було складено список відповідних 

рекомендацій, до складу яких входило 5 рекомендацій із програми ІЕР, частково із ІНР, які 

співпадали із п’ятьма рекомендаціями ААРЕР. 

 Кожен висновок, що складався із 10 рекомендацій, пропонувався спеціалістам із 

великим досвідом роботи з молоддю та дорослими. У той час, як один із спеціалістів був 

представником ТЕАСН програми, інше працював у кураторській сфері із дорослими з 

розладами розвитку. 

 У двох парах спеціалістів оцінювалося 30 висновків-рекомендацій із підтримки, при 

чому постійно задіяними в експеримент були 30 осіб із аутизмом, а 30 – без цього 

захворювання. Спеціалісти, які повинні були оцінити рекомендації, не знали джерела їх 

походження (ІЕР, ІНР чи ААРЕР). 

 Кожен суддя оцінював клієнта за ступенем корисності пропозиції для роботи з ним у 

програмі спільноти за 5-бальною шкалою балом „1”, що характеризував найменшу цінність. 



 18 

Виходячи з цього, кожен суддя упорядкував 10 пропозицій для одного клієнта за своєю 

корисністю (1 = найменш допоміжний). За ступенем важливості та вартістю шкали 

оцінювання було розроблено індекс корисності пропозиції. 

 Дворівневий одномірний аналіз варіантів із факторами груп („із аутизмом” - „без 

аутизму”) та рекомендація (ААРЕР на противагу ІЕР, ІНР) отримали суттєву перевагу для 

надання пропозицій (F=138,20, df=1/29, Р<0,01) та значну соціальну взаємодію та 

рекомендацію (F=7,92, df=1/29, Р<0,01). Жодного ефекту для окремої групи (F=0,07). 

Таблиця 2 подає результати на основі аналізу варіантів, які переконливо свідчать про те, що 

рекомендації ААРЕР були суттєво важливішими, ніж запропоновані програмою підтримки 

ІЕР, ІНР. Хоча, з точки зору корисності, рекомендації між обома групами (з аутизмом – без 

аутизму) суттєво не відрізнялися, все ж важлива соціальна взаємодія вказує на те, що 

відмінності між діючими рекомендаціями, запропонованими ААРЕР, були для групи з 

аутизмом дещо більшими (табл. 3). Виходячи з цього, підсумовуємо, що рекомендації 

ААРЕР для обох груп були більш помічними, ніж поширені звичайні. 

 Другим виміром достовірності ААРЕР було проведене анкетування, яке задіяло сім'ї, 

соціальні групи та 60 клієнтів, які протягом 6-ти тижнів повинні були надіслати анкети 

досліджень ААРЕР. Ті, хто не надіслав анкет, отримали листи-пам’ятки. Із 60 задіяних 

анкети надіслали 37 осіб, отже зворотній обіг становив 62%. В анкетуванні ставилися 

запитання батькам, керівникам соціальних груп, наскільки вони задоволені процесом 

ситуативної діагностики умінь та розладів, як подано характеристику їх дитини чи клієнта і 

наскільки легко їм було впровадити в дію запропоновані ААРЕР рекомендації. Батьків і 

керівників соціальних груп попросили оцінити діагностичний процес за 5-бальною системою 

оцінювання, де „1” – найменш допоміжний, а „5” – корисний, готовий допомогти. Середній 

бал становить 4,7, що свідчить про те, що учасники експерименту ААРЕР відповідально 

поставилися до нього і побачили його необхідність (табл. 2 і 3). 

 

Таблиця 1: Дані для реабілітації 

Шкала та сфера умінь ААРЕР 

 

ААРЕР 86,5 

Шкала прямого спостереження 87,9 

Професійні навички 85,1 

Самостійність  92,5 

Уміння організовувати дозвілля 89,7 

Поведінка на роботі 85,5 

Функціональне спілкування 87,3 
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Поведінка у спілкуванні з людьми 67,9 

Шкала побутової сфери 84,3 

Професійні навички 85,5 

Самостійність 91,0 

Уміння організувати дозвілля 74,0 

Поведінка на роботі 87,5 

Функціональне спілкування 84,0 

Поведінка у спілкуванні з людьми 79,0 

Шкала у шкільній і робочій сфері 86,2 

Професійні навички 93,3 

Самостійність  82,2 

Уміння організувати вільний час 85,0 

Поведінка на роботі 85,6 

Функціональне спілкування 92,7 

Поведінка у спілкуванні з людьми 73,8 

 

 

 

Таблиця 2. 

Аналіз варіантів оцінювання корисності рекомендацій діючих планів у порівнянні із 

рекомендаціями ААРЕР для клієнтів із аутизмом і без аутизму 

 

Варіанти джерел QS df F 

Група 0,86 1 0,07 

Джерела рекомендацій 1717,93 1 138,20 

Соціальна взаємодія 98,42 1 7,92 

 

 

Таблиця 3.  

Середня достовірність оцінювання стосовно необхідності рекомендацій зі складених програм 

стимулювання у порівнянні із запропонованими ААРЕР рекомендаціями для осіб із 

аутизмом і без нього 

 

 ААРЕР ІЕР чи ІНР Всього 

З аутизмом 10,67 7,64 9,22 
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Без аутизму 10,09 8,23 9,16 

Всього  10,38 7,93  

 

Частина 2  Опис та проведення тесту 

Сфери розвитку 

 Шість сфер розвитку в ААРЕР відображають найважливіші виміри для успішного 

максимально самостійного життя для особи з важкими розладами в побуті та в суспільстві. 

Ці сфери досліджені за трьома шкалами ААРЕР (пряме спостереження, шкала розвитку в 

побуті, побутовому оточенні та робоча шкала). Хоч дані у функціональних сферах розвитку 

та у вимірах шкал дещо нашаровуються, спостерігаються різні варіанти індивідуальних 

показників загалом, то в одній шкалі, то в іншій, оскільки потреби залежно від ситуації різні. 

Наприклад, пункт шкали в побуті не обов’язково застосовується в робочій сфері чи в 

тестовій ситуації. 

 Інформація, зібрана у трьох шкалах, в кінці дослідження співставляється, 

порівнюється, щоб отримати повну картину умінь клієнта в різному оточенні. 

 

Професійні навички 

 Пункт „професійні навички” охоплює специфічні уміння, необхідні для виконання 

найрізноманітніших завдань у робочій сфері. В процесі прямого спостереження тестують 

уміння, які можуть бути впроваджені у виконання різноманітних доручень (наприклад, 

сортування, впорядкування, лічба). 

 Завдяки побутовій і робочій шкалам переглядаються навички, які стосуються 

потенційних можливостей занять. Вони містять у собі набуті за побутовою шкалою навички 

користування верстатом, станком і кухонними приладами, а також навички приготування 

їжі, прибирання. У робочій шкалі містяться навички вимірювання та складання об’єктів. 

 

Самостійність 

 Показники визначення самостійності стосуються сфер життєво-практичних навичок 

та ведення самостійного способу життя.  

 Досліджуються різноманітні уміння, для того, щоб оцінити найнеобхідніші уміння 

особи в самообслуговуванні та визначити ступінь самостійності у різних сферах життя. 

Навички самообслуговування охоплюють зовнішність особи, купання, одягання, їжу, туалет. 

Уміння вести самостійний спосіб життя охоплює ще й навички самостійного користування 

транспортними засобами, засобами зв'язку, використання грошей. 

 

Уміння організувати проведення дозвілля 
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 Навички проведення дозвілля охоплюють уміння, не пов’язані з роботою чи з 

виконанням певних завдань, і сприяють активності особи при задоволенні своїх бажань. Це 

уміння особливо важливе для осіб, що проживають у групах чи в домашньому середовищі, в 

якому співмешканці очікують від них довготривалого самостійного заняття своїми справами. 

 Коли діти з аутизмом дорослішають, їх інтереси змінюються так само, як і в їх 

ровесників без аутизму чи без розладів розвитку. 

 Оцінювання в цій сфері дає змогу облікувати набуті уміння в проведенні вільного 

часу згідно з зацікавленням і якнайдовше займатися одним видом діяльності. Тестуються і 

окремі види занять, і групові види діяльності. Так особа, що проводить тест, може  побачити, 

як ініціює та чи взагалі проявляє ініціативу до заняття клієнт, чи проявляє він готовність 

долучитися до запропонованої зміни заняття. 

 Види діяльності, що досліджуються в рамках ААРЕР, охоплюють звичайні 

інтерактивні настільні ігри, гру картами, слухання музики та звичайні вправи на розвиток 

загальної моторики (кидання та ловіння м’яча). 

 

Поведінка на роботі 

 Показники поведінки на роботі ідентифікують та оцінюють навички, необхідні для 

участі в робочому процесі. Ці навички є надзвичайно важливими, оскільки незвична 

поведінка, більше, ніж будь-що інше, обмежує можливості осіб із аутизмом вчасно увійти в 

робоче середовище. 

 Шкала прямого спостереження досліджує уміння клієнтів тривали час самостійно 

працювати, адекватно реагувати на зовнішні подразники та продовжувати діяльність, із якою 

вони добре обізнані. Побутова шкала оцінює, наскільки добре особа з аутизмом засвоїла 

правила техніки безпеки, чи може вона вчасно чи із запізненням виконувати доручення. 

Робоча шкала надає інформацію, як працювати в групах, як дотримуватися вказівок, 

інструкцій і як усувати свої помилки. 

 

Комунікація  

 Сильна затримка мовлення або/і важкі розлади мовлення – один із найважливіших 

критеріїв у діагнозі „аутизм”. Коли особи з аутизмом досягають підліткового віку, вони 

неминуче вийдуть за межі строго обмеженого домашнього чи шкільного оточення. 

Показники комунікативних функцій застосовуються, щоб підвищити мінімальні 

комунікативні можливості, необхідні для того, щоб влаштувати своє життя на робочих 

місцях і в побуті.  

 Специфічні навички, що досліджуються: повідомлення про свої потреби, розуміння 

інструкцій, реакція на вказівки чи заборону. Розуміння та вживання найважливіших понять: 
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позначення місця, кольори, імена осіб і назви предметів. Ці навички досліджуються, щоб 

отримати вказівки для розвитку ефективних методів шляхом подачі вказівок. 

 

Поведінка в стосунках між людьми 

 Найбільша проблема для осіб із аутизмом – соціальна взаємодія, яка часто завдає їм 

шкоди. Саме ці труднощі потрібно долати особам із загальними розладами розвитку (спектр 

аутизму). На шляху розвитку взаємин із людьми ми зосередили свою увагу на тих соціальних 

уміннях і міжособистісних стосунках, які є найважливішими для досягнення успіху в 

побутовій і робочій ситуації. Тут постають найскладніші питання: уміння працювати, не 

заважаючи при цьому іншим, поведінка в групах, реакція на зовнішні подразники 

(присутність інших осіб). побутова та робоча шкала дають додаткову інформацію стосовно 

способу поведінки між знайомими людьми у порівнянні з поведінкою між незнайомими. Це 

– суттєва різниця, оскільки люди з аутизмом проявляють незвичну поведінку тоді, коли 

зазнають конфронтації з боку чужих, незнайомих людей. 

 

Загальна інформація щодо поведінки 

 Кожна із трьох шкал (пряме спостереження, побутова, шкільна чи робоча) досліджує 

шість функціональних сфер (професійні навички, самостійність, уміння проводити дозвілля, 

поведінка на роботі, функціональне спілкування та спосіб спілкування між людьми). Кожна 

шкала містить сім завдань у кожній із функціональних сфер. В сумі це становить 24 завдання 

для кожної функціональної сфери: 48 – за шкалою та 144 завдання загалом. 

 Шкала прямого спостереження містить додатково 4 завдання вищого рівня, які 

проводяться в кінці тесту кожної функціональної сфери. Це дає змогу протестувати клієнта, 

який показує дещо вищий рівень умінь в одній або кількох сферах. 

 

Тривалість тестування 

 Тестування у трьох шкалах проводиться окремо. Шкала прямого спостереження 

оцінюється терапевтом або досвідченим фахівцем (із освітою) у клінічному відділенні. На це 

тестування ми відводимо 1,5 години, але цей час, перш за все, є лише одною контрольною 

цифрою. Тривалість тесту залежатиме від рівня умінь і швидкості реакцій клієнта. Для 

заповнення побутової шкали необхідне інтерв’ю з батьками або з керівником групи, яке 

триває ≈ 60 хвилин. Інтерв’ю з учителем або супервайзером клієнта на робочому місці, що є 

базою для заповнення робочої шкали теж триває ≈ 1 годину. В додатку А розміщено перелік 

протоколів і карток, необхідних для проведення ААРЕР. 

 

Матеріали тесту 
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 Шкала прямого спостереження складається з ряду завдань, в яких, поряд із іншими 

матеріалами, використовуються схожі предмети з робочої сфери або зі сфери організації 

вільного часу. Матеріали добираються так, щоб їх можна було легко використати з 

мінімальним застосуванням вербальних вказівок. більшість матеріалів походять від тих, що 

можна знайти у цехах. Інші матеріали добирають за ступенем складності та доцільності 

використання для молоді та дорослих відповідно. Тестові матеріали є доступними, їх можна 

придбати за адресою: 

   Orange Enterprises Inc. 

   500 Valley Forge Roand 

   Hillsborough, NC 27278, USA 

   Tel: (001) 919-732-8142 

   Fax: (001) 919-732-4027 

Orange Enterprises Inc. – Державна реабілітаційна програма для дорослих із вадами розвитку. 

Більшість із зібраних матеріалів виготовлено працівниками цієї програми. 

Додаток В містить детальний опис та ілюстрації матеріалів для читачів, які б хотіли 

самостійно виготовити та зібрати тестові матеріали. Побутова та робоча шкала складаються з 

карток, призначених для поведінки клієнта. Для цього не потрібно спеціальних матеріалів. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАВДАНЬ 

Завдання шкали прямого спостереження подані у визначеній послідовності, яка є 

ефективною. Людина, яка проводила тест мала повну свободу: змінила послідовність 

завдань, щоб пристосуватися до індивідуальних можливостей тестової ситуації. Завдання 

побутової та робочої шкали проведені у послідовності, якій ми надали перевагу. І знову ж, 

люди, які тестували, дозволили собі змінювати послідовність, якщо вважали це необхідним. 

Однак, це траплялося рідше, оскільки ці шкали не вимагають прямого контакту з клієнтом. 

Перш ніж проводити тест, людина, яка його проводитиме, повинна детально ознайомитися зі 

шкалами та окремими тестовими завданнями. Ця підготовка повинна забезпечити 

продуктивне тестування клієнта та компетентне проведення інтерв’ю з батьками та 

співробітниками (на робочому місці чи у навчальному закладі). 

 

Проведення тестових завдань 

 

Шкала прямого спостереження 

У третій частині цієї книги “Testmanual” описано кожне завдання шкали прямого 

спостереження. Опис проводиться у трьох аспектах: матеріали, проведення, оцінювання.  
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У частині, що стосується розділу „Матеріали”, подано перелік необхідних матеріалів для 

проведення відповідних завдань. 

Розділ „Проведення” містить специфічні інструкції для презентації завдань. Вони вимагають 

мінімального використання мовлення для пояснення клієнтові того, що потрібно зробити, як 

це зробити. У цій частині також є вказівки про те, як потрібно діяти, коли передбачених 

інструкцій для виконання завдання клієнтові недостатньо. Вони також передбачають 

надання можливості людині, що проводить тест, змінити вказівки так, щоб підсилити 

активність і уточнити, на яку саме реакцію клієнта слід сподіватися. За наявності завдань, в 

яких допускається показ, детально подається, як він повинен відбуватися і скільки разів його 

повторювати. 

У третьому розділі описано критерії оцінювання для кожного завдання. 

Оскільки під час презентації тестового завдання слід уникати вербальних інструкцій, 

найчастіше вживається термін, що людина, яка проводить тест, „оцінила” клієнта. 

А ось як повинна уточнюватися постановка питання: 

1. вербальні інструкції у мовленнєвій формі або за допомогою мови жестів. 

2. Поєднання постановки питання з невербальними жестами. 

3. Показ того, як повинно проводитися завдання. 

Наведені нижче приклади уточнюють перебіг тесту. 

 

Шкала прямого спостереження 

Безперервно працювати над одним завданням  

МАТЕРІАЛИ: 30 олівців, 30 гумок для насаджування, порожні коробки 

 

Проведення: покажіть клієнту, як настромити гумку на олівець і покласти його в коробку. 

Дозвольте йому виконати це завдання самостійно, при потребі надайте допоміжну 

інформацію. Людина, яка проводить тест, може тричі настромлювати гумку на різні олівці. 

Коли клієнт тричі самостійно впорається з завданням, запропонувати йому самому виконати 

це завдання з іншими олівцями. Засічіть час. Якщо клієнт перериває роботу більше як за 10 

секунд, лише тоді допоможіть йому. При цьому, зверніть його увагу на завдання і вкажіть на 

робочий матеріал. 

На цьому прикладі особа, що проводить тест, демонструє завдання, не даючи вербальних 

вказівок. Якщо клієнт за першим разом не може виконати завдання, даються спеціальні 

вказівки для подальшого виконання: демонстрацію та допоміжну інформацію слід надавати 

лише при потребі. Як і в інших завданнях, формулювання „оцініть” стосується методики: 

Вербальні команди: Настроміть гумки на всі олівці (вербально або мовою жестів). 
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Жести: якщо вербальні вказівки незрозумілі, людина, що проводить тест, повинна вказати на 

олівці та гумки або пантомімою продемонструвати, як настромити гумку на олівець. 

Демонстрація: у цьому тестовому завданні проводиться безперервно. Оскільки воно 

перевіряє уміння безперервно працювати з одним завданням, демонстрація припиняється, 

якщо клієнт тричі безпомилково виконав завдання. 

Побутова та робоча шкала 

 Як уже згадувалося вище, ці шкали складаються з аркушів поведінки, які 

заповнюються на основі бесіди з батьками клієнта, його вчителем чи супервайзером на 

робочому місці. Перш ніж брати інтерв’ю, дослідник повинен добре ознайомитися з 

завданнями шкал, починати із загальних питань, які допомагають отримати враження про 

рівень навичок клієнта у даній сфері.  

 Наприклад, особа, що проводить інтерв’ю, може запитати, чим охоче вдома 

займається клієнт. Вкінці, з метою отримання невідомої інформації, ставляться спеціальні 

запитання зі сфери вільного часу. Дослідник як основу може використовувати завдання за 

шкалою, а також отримати спеціальну інформацію, яка необхідна для оцінювання умінь 

клієнта. Гнучкість у розмові, яка робить інтерв’ю продуктивним, досягається шляхом 

постановки спершу загальних запитань, а згодом – запитань специфічного характеру. В 

окремих випадках на основі відповідей на загальні запитання можна дійти до висновку, що 

не потрібно тестувати за усіма завданнями шкали, оскільки клієнт не має необхідних базових 

знань. 

 Кожне завдання побутової та робочої шкали проводиться мануально з описом 

перевірених умінь і кожного разу подаються критерії оцінювання. Якщо вони належать до 

певного завдання, слід ставити питання так, щоб воно стосувалося компетенцій, 

передбачених цим завданням (в тому випадку, якщо завдання не можна оцінити за 

відповіддю на загальне запитання). 

Побутова шкала та самостійність 

Самостійне перебування поза домом: 

„зараховано” (+) – клієнт самостійно долає шлях від дому і назад у знайомій місцевості чи 

оточенні (центр дозвілля, кіно, місця в його житловому масиві). Він іде пішки, їде 

автомобілем або велосипедом, користується послугами автобуса, таксі. впевнено перетинає 

перехрестя, реагує на сигнали автомобілів і дорожні знаки. 

„обнадійливо”(┬) – клієнт самостійно долає шлях з дому і назад у знайомій йому місцевості 

чи оточенні, але при цьому йому потрібна незначна допомога (наприклад, знайти потрібний 

автобус, зупинити таксі або перейти вулицю). Рухається самостійно лише в домашньому 

оточенні (гараж, подвір’я, сусідній будинок). 
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„не зараховано”(-) – клієнт не знає жодної місцевості поза домом або за межами 

огородженого саду. 

До цього завдання можна ставити різні запитання, залежно від того, скільки інформації 

надали батьки. Якщо складається враження, що клієнт більшість часу проводить вдома, 

можна запитати в батьків, куди він охоче ходить, що йому там подобається робити і чи може 

він піти туди сам. 

Основним принципом, про який завжди слід пам’ятати, є те, що ААРЕР розвинулась для 

того, аби перевірити уміння клієнта вчасно влитися у самостійне життя вдома чи в спільноті. 

 

ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Окремі тестові досягнення в ААРЕР строго дотримуються переліку оцінювання з додатку А. 

У сфері прямого спостереження занотовується, що саме показав клієнт. В інтерв’ю слід 

оцінювати, що робить особа в будні (але не те, що могла б робити теоретично, але в житті не 

застосовує). 

Для усіх трьох шкал система ААРЕР поділена на три ступені: „зараховано”, „обнадійливо”, 

„незараховно”. До кожного завдання подаються специфічні критерії довідкового оцінювання 

успіхів. 

„Зараховано” – клієнт успішно чи без демонстрації (або з її обмеженою кількістю) може 

виконати завдання . 

„Обнадійливо” – у клієнта є знання, яких від нього очікували, але йому бракує уміння до 

кінця зрозуміти завдання або виконати його задовільно. Клієнт може виконати завдання 

після багаторазового показу або скориставшись додатковою інформацією. 

„Незараховано” – клієнт самостійно не може виконати хоча б один пункт завдання, навіть 

після багаторазового показу чи з додатковою інформацією. 

Суттєвим елементом методики є категорія „обнадійливо”. Людина, яка проводить тест, поряд 

із завданнями, в яких клієнт виявляє початкові знання, незначні уміння та навички, може 

вказати і на специфічну область, яка неодмінно активізує сприяння. Тому, ці часто 

„обнадійливі” вимоги, які детально представлені в частині 4, є базою для створення 

програми сприяння. 

Якщо це можливо, проведені тестові завдання повинні бути оцінені одразу ж після їх 

проведення. Якщо людина, яка проводить завдання, не впевнена, як їй його оцінити, слід 

оцінити уміння, внести в протокол реакцію клієнта, щоб урахувати її в кінці тесту та надати 

пораду. Деякі пункти не стосуються визначених завдань, а базуються на загальному 

спостереженні за поведінкою. Вони теж повинні оцінюватися одразу після закінчення тесту. 

Щоб досягти найточнішого оцінювання умінь, доцільно відзняти тестування на відео та 

врахувати запис при оцінюванні. 
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Поширення рамок застосування тесту 

Завдання вищого рівня  

Як уже згадувалося, ААРЕР було розроблено для тестування дітей із аутизмом із низьким 

рівнем умінь і недостатнім розумінням вербального мовлення. Враховуючи наш досвід, є 

очевидним, що деякі з них мають достатньо навичок, щоб виконати усі вісім завдань тієї чи 

іншої сфери шкали прямого спостереження. В окремих випадках доцільно використовувати 

ААРЕР для осіб із вищим рівнем умінь. Саме тому до кожної шкали компетенцій додано 

чотири важчі завдання. 

Завдання вищого рівня розширюють рамки тесту, оскільки надають додаткову інформацію 

про уміння клієнта у сферах, які виявляють його сильні сторони. Здебільшого ці завдання 

даються тоді, коли клієнт може успішно виконати щонайменше сім завдань і одне – частково  

певної сфери. 

Навчання нових умінь 

Гнучкість тестування надає можливість людині, яка проводить тест, дати клієнтові нові 

уміння. Як наслідок – отримати інформацію про те, як швидко клієнт засвоює нове та яка із 

навчальних технологій є найбільш ефективною. Навчання новим умінням може проводитися 

на основі завдань, які клієнт засвоїв частково. Тут можна випробувати допоміжну 

інформацію, яка дасть клієнту змогу досягти успіху. Інша можливість – дати змогу виконати 

важче завдання. Особа, яка проводить тест, повинна випробувати різноманітні навчальні та 

стимулюючі стратегії, щоб навчити клієнта новим умінням. 

Збір інформації 

Під час тестування можна зібрати велику кількість інформації, яка безпосередньо не 

стосується завдання. Вона може стосуватися великої кількості сфер, серед них – комунікації, 

мотивації та інтерактивної сфери. Наприклад, із немовним клієнтом можна випробувати різні 

альтернативні форми спілкування та підібрати ту, яка йому найбільше підходить, щоб 

задовільнити його потреби. 

Мотивація дає змогу визначити, чи має клієнт бажання успішно виконати завдання, як він 

реагує на заохочення (наприклад, похвалу, улюблене заняття, гру). Для спостереження 

можна створити таку ситуацію, коли клієнт вимушений проявляти інтерактивну поведінку, 

щоб отримати те, що бажає. 

Ці ідеї є яскравим прикладом того, скільки корисної інформації можна отримати в результаті 

тестування. 

  

 

Частина ІІІ 
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ШКАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

 

1. СОРТУВАННЯ 

 

Матеріали: 5 шайб, 5 гвинтів, 5 гайок, 5 зелених кнопок, сортувальна коробка (каса). 

Хід тесту: покладіть коробку на стіл перед клієнтом. В кожному відділенні знаходиться один 

предмет одного виду. Покладіть предмети іншого виду в один із відділів і запропонуйте 

посортувати. Якщо клієнт не здатний, або при перших чотирьох предметах допускає 

помилку, продемонструйте самі, як треба. Повторіть тест. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт сортує усі предмети, допускаючи при цьому 1 помилку.  

Обнадійливо (О) – клієнт сортує правильно принаймні 4 предмети, потребуючи при цьому 

більш ніж 5 хв., або сортує, допускаючи при цьому більше 1 помилки. 

Не зараховано (–) – клієнт сортує правильно за 5 хв. менше ніж 4 предмети. 

 

2. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ ПРИ СОРТУВАННІ 

 

Матеріали: 5 шайб, 5 гвинтів, 5 гайок, 5 зелених кнопок, сортувальна коробка (каса). 

Хід тесту: покладіть коробку на стіл перед клієнтом. В кожному відділенні знаходяться 4 

предмети одного виду, а п’ятий – іншого виду. Запропонуйте вийняти з кожного відділення 

предмет, який не пасує. Якщо клієнт не справляється, або не правильно розпочинає, то 

продемонструйте завдання самі. Повторіть тест. 

 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виймає усі предмети безпомилково виконуючи це перед або після 

демонстрації.  

Обнадійливо (О) – клієнт виймає 1 – 3 неправильно посортовані предмети до або після 

демонстрації. 

Не зараховано (–) – клієнт із завданням не справляється. 

 

3. ПАКУВАННЯ І МОНТУВАННЯ ЗА ПОДАНИМ ЗРАЗКОМ (ШАБЛОНОМ) 
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Матеріали: 5 шайб, 5 гвинтів, 5 гайок, 3 гайки з крильцями, сортувальна коробка (каса), 

прозорі мішечки, трохи більша коробка для наповнених пакетів 5 зразків для пакування і 

складання з порядковим номером на звороті. 

Хід тесту: покладіть на стіл коробку з посортованими предметами. Справа біля сортувальної 

коробки покладіть пакети і ще правіше – порожню коробку для наповнених пакетів. 

Покажіть шаблони в необхідній послідовності, пропонуючи виконати вказану там дію 

(знайдіть, виконайте, запакуйте і покладіть пакет в коробку!). якщо клієнтові це не вдається, 

або він робить помилку на першому шаблоні, продемонструйте самі виконання завдання за 

першим шаблоном і поверніться до вихідної позиції. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт упорядковує предмети правильно щонайменше за 4-ма шаблонами і 

кладе наповнений пакет в скриньку за 5 хв. 

Обнадійливо (О) – клієнт виконує завдання правильно щонайменше за двома шаблонами, але 

допускає при цьому помилки, або кладе наповнені пакети не в скриньку.  

Не зараховано (–) – клієнт упорядковує предмети за 5 хв. правильно згідно з одним 

шаблоном. 

 

4. УПОРЯДКУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР 

 

Матеріли: дошка з геометричними виїмками (квадрат, коло, трикутник, ромб) і відповідні 

геометричні вставки. 

Хід тесту: покладіть дошку перед клієнтом на стіл. Геометричні вставки розмістіть між 

дошкою та клієнтом в хаотичному порядку. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт упорядковує фігури правильно не потребуючи демонстрації.  

Обнадійливо (О) – клієнт упорядковує правильно щонайменше дві фігури не потребуючи 

демонстрації, або вирішує завдання після демонстрації.  

Не зараховано (–) – клієнт упорядковує перед демонстрацією одну фігуру, а після  - менше, 

ніж 4. 

 

5. УПОРЯДКУВАННЯ КОЛЬОРІВ 

 

Матеріали: планшетка з чотирма різнокольоровими кругами (червоний, синій, жовтий, 

зелений) і чотири скляні кульки аналогічних кольорів. 
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Хід тесту: покладіть перед клієнтом 4 скляні кульки в один ряд між клієнтом і планшеткою 

так, щоб кольори не співпадали. Запропонуйте клієнтові покласти кульки на відповідні  за 

кольором круги на планшетці, не вказуючи при цьому на якийсь конкретний колір. При 

виникненні труднощів, продемонструйте на прикладі червоного. Якщо ж клієнт допустить 

помилку, то проведіть повну демонстрацію і попросіть виконати тест повторно. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт упорядковує усі 4 кольори правильно, не потребуючи повної 

демонстрації. 

Обнадійливо (О) – клієнт упорядковує правильно щонайменше два кольори без підказки, або 

після однієї повної демонстрації.  

Не зараховано (–) – клієнт упорядковує перед демонстрацією один колір, а після – менше, 

ніж 4. 

 

6. УПОРЯДКУВАННЯ КАРТОК У ПЕВНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ 

 

Матеріали: 15 карток з цифрами (5 з цифрою „1”, 5 – „2” і 5 – „3”) і 5 великих 

канцелярських скріпок. 

Хід тесту: перемішайте картки і викладіть перед клієнтом на стіл сопкою. Продемонструйте 

завдання, викладаючи з кожної цифри свою стопку але не до кінця. Запропонуйте клієнтові 

продовжити сортування решти карток. Якщо клієнт робить тест не правильно, візьміть 

верхню картку з великої стопки і сортуйте, розкладаючи на відповідну стопку з цифрами. 

Коли всі картки посортовані на три стопки, покажіть як можна скласти із трьох карток один 

комплект, в якому із кожної стопки знімається картка і викладається послідовно одна на одну 

1. 2. 3 і скріплюється великою скріпкою. Запропонуйте клієнтові завершити завдання, в 

якому йому необхідно таким самим чином упорядкувати решта карток і скріпити їх. Якщо 

клієнт не може , або помиляється – повторіть демонстрацію. 

  

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт сортує картки і складає комплект у правильній послідовності. Він 

виконує це після першої демонстрації і допускає при цьому на одне завдання одну помилку. 

Обнадійливо (О) – клієнт сортує і складає комплект правильно, допускаючи при цьому 

більше, ніж 2 -3 помилки. Для цього йому потрібно більше, ніж одну демонстрацію.  

Не зараховано (–) – клієнт допускає також після другої демонстрації щонайменше 4 помилки 

на одну частину завдання. 
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7. ВИВЧЕННЯ НОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

Матеріали: 20 порожніх пластикових ємностей з-під таблеток або фотоплівки з 

покришками, 20 малих пластикових ґудзиків, які пасують до ємностей, порожня коробка. 

Хід тесту: поставте перед клієнтом на стіл матеріали в такій послідовності зліва направо: 

ємності, ґудзики, покришки та коробку. Продемонструйте клієнтові, як покласти ґудзик у 

ємність, закрити її і поставити заповнену ємність у коробку. Запропонуйте клієнтові 

виконати це завдання самостійно. Якщо це йому не вдається, або ж він допускає при цьому 

помилку, продемонструйте ще раз. При повторній невдачі виконайте це завдання його 

руками. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виконує завдання після вербальної вимоги та демонстрації за 3 хв. 

щонайменша 10 разів безпомилково.  

Обнадійливо (О) – клієнт виконує завдання за три хвилини щонайменше 10 разів, 

допускаючи при цьому одну помилку. Або він виконує коректно завдання, але заповнює за 

три хв.. менше, ніж 10 ємностей. Або потребує керування його руками для завершення 

завдання. Або він робить 2-3 кроки в правильному напрямку. 

Не зараховано (–) – клієнт не може виконати 2-3 кроків у правильному напрямку після 

демонстрації та після водіння його за руку. 

 

8. ЛІЧБА ПРЕДМЕТІВ 

 

Матеріали: 10 олівців, шаблони для лічби (до восьми). 

Хід тесту: покладіть олівці перед клієнтом в один ряд з проміжком 1 см. Запропонуйте 

полічити їх. Якщо клієнт не може говорити, попросіть його подати вам 8 олівців. Якщо це 

йому важко, або роблячи завдання допускає одну помилку, продемонструйте йому завдання 

лічачи при цьому вголос три олівці. Якщо клієнт і надалі не в змозі це виконати, 

запропонуйте покласти олівці на смужки шаблону. При необхідності продемонструйте йому 

виконання завдання із трьома олівцями. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт лічить щонайменше 8 олівців правильно, вказуючи при цьому на 

олівці і називаючи цифри. Він виконує це після демонстрації, або ж без неї. Або подає на 

вимогу 8 олівців. 



 32 

Обнадійливо (О) – клієнт лічить 3-7 олівців правильно, вказуючи при цьому на олівці і 

називаючи відповідну цифру. І він може подати на вимогу три олівці. Або може покласти 

правильно 8 олівців на смужки шаблону.  

Не зараховано (–) – клієнт не може полічити більше, ніж два олівці і подати на вимогу 

більше, ніж два олівці.  Або не може упорядкувати на шаблоні правильну кількість олівців 

(напр., намагається помістити усі 10 олівців на шаблоні з вісьмома смужками). 

 

Пункти для сильніших клієнтів 

 

Наступні 4 завдання пропонуються для тих, котрі успішно виконали попередні 7 завдань і 

одне – частково.  

  

9. ДРУКУВАННЯ ЛІТЕР 

 

Матеріали: друкарська машинка або комп’ютер із стандартною клавіатурою, друкарський 

папір або великий екран, папір, олівець. 

Хід тесту: запропонуйте клієнтові написати своє ім’я. Якщо це не вдається, то 

продемонструйте йому завдання, в якому ви надрукуєте ім’я. Коли ж клієн6т може успішно 

видрукувати своє ім’я, напишіть речення друкованими літерами на папері: „Ви працюєте 

дуже добре”. Дайте йому цей листочок і запропонуйте йому набрати таке речення. Якщо він 

не може, або допускає одну помилку, допоможіть йому, набравши перше слово у реченні.  

  

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт набирає своє ім’я, та речення зразу або після першої демонстрації; 

Він допускає при цьому найбільше дві помилки і йому необхідно в загальному менше 

хвилини на друкування. 

Обнадійливо (О) – клієнт пише своє ім’я та речення з 3-6 помилками і йому треба 1-3 

хвилини для друкування. 

Не зараховано ( – ) – клієнт не друкує ні зразу, ні після демонстрації ні свого імені, ні 

речення, або друкуючи, допускає більше 6 помилок і потребує більше 3 хв.  

 

10. УПОРЯДКУВАННЯ АЛФАВІТУ ЗВИЧАЙНЕ  АБО ЗА ДРУГОЮ ЛІТЕРОЮ 

 

Матеріали: 2 набори карток із словами по 5 у кожному.  

А. Книжка. Автобус. Світ. Будинок. Штани. 

Б. Крокодил. Кульбаба. Король. Клімат. Камінь. 
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Хід тесту: покладіть перший набір перед клієнтом на стіл зліва на право у вище наведеному 

порядку. Запропонуйте клієнтові упорядкувати ці картки зліва на право в алфавітному 

порядку. Якщо не може або допускає помилки, то продемонструйте, розкладаючи дві перші в 

алфавітному порядку, потім поверніть їх до початкового стану. Якщо і надалі виникають 

проблеми, продемонструйте ще раз, упорядковуючи 5 карток. Якщо клієнт може 

упорядкувати перший набір, презентуйте другий набір. Розкладіть картки зліва на право в 

порядку Б. При упорядкуванні другого набору демо не допускається. Якщо клієнт після 

другої демо набору А. не  може упорядкувати слова, закінчіть тест, скасувавши 

упорядкування варіанту Б.  

 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт упорядковує в алфавітному порядку варіанти А. і Б. Перед або після 

демонстрацій.  

Обнадійливо (О) – клієнт може до або після демо упорядкувати щонайменше один набір 

карток, допускаючи при цьому найбільше 2 помилки.  

Не зараховано (–) – клієнт допускає при упорядкуванні кожного із варіантів 3 або більше 

помилок. 

 

11. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ 

 

Матеріали: лінійка (30 см) із червоним маркуванням на позначці 12 см. 12 відрізків шпагату 

різної довжини (6*12 см, 1*10 см, 1*14см, 2*12,5см, 2*12, 3см), 2 малі контейнери.  

Хід тесту: розкладіть перед клієнтом матеріали на столі зліва на право у такому порядку: 

відрізки шпагату, лінійка, контейнер. Запропонуйте виміряти кожен відрізок і ті що мають 

точно 12 см помістити у контейнер, а відрізки, які мають іншу довжину – в інший контейнер. 

Якщо клієнт не може зовсім або допускає помилку, продемонструйте завдання з відрізком 

12см та відрізком іншої довжини. Якщо клієнт не може чи допускає помилку, 

продемонструйте ще раз.  

 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт Може виміряти і посортувати відрізки на дві групи. Він виконує це 

до або після демо, допускаючи одну помилку.  

Обнадійливо (О) – клієнт може виміряти ці відрізки і правильно посортувати ті, які не мають 

десяткових дробів. 
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Не зараховано ( – ) – клієнт не може виміряти відрізки і посортувати їх за довжиною.  

 

12. СКООРДИНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДВОХ ІНСТРУМЕНТІВ(збираємо 

овочі,фрукти: картопля і т. п.+кошик 

 

Матеріали: великий гвинт із головкою під шліц, гайка для нього, вертикально встановлена 

плитка з отвором, викрутка, розвідний ключ. 

Хід тесту: покажіть клієнтові, як вставити гвинт крізь отвір в плитці, і зафіксувати його 

гайкою з допомогою викрутки і ключа. Переконайтесь, чи клієнт уважно стежив, як ви 

підрегульовували ключ до розміру гайки і затягували ним гайку. Після демонстрації 

демонтуйте все і попросіть клієнта зробити це самому. Допоможіть йому, притримуючи 

планку, щоб вона не впала. Якщо клієнт розпочинає неправильно а бо помиляється в 

наступних кроках, повторіть демо. 

 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт монтує гвинт без допомоги, скоординовано користуючись при цьому 

ключем та викруткою. Завдання виконується успішно після першої або другої демонстрації. 

Обнадійливо (О) – клієнт може виконати частину завдання, але він потребує деякої 

допомоги, щоб затягнути гайку. Наприклад, при користуванні викруткою йому потрібна 

допомога для одночасного користування ключем. 

Не зараховано (–) – клієнт не може без сторонньої допомоги користуватись ні викруткою, ні 

ключем.   

 

ШКАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 

НАВИЧКИ САМОСТІЙНОСТІ 

 

13. ІНФОРМАЦІЯ, НЕОБХІДНА У НАДЗВИЧАЙНИХ ВИПАДКАХ 

 

Матеріли: папір, олівець (ручка, фломастер). 

Хід тесту: запитайте клієнта: „Як Вас звати?” При правильній відповіді спитайте: „Де Ви 

проживаєте? Який Ваш номер телефону?” Якщо відповідь лише частково правильна (якщо 

тільки ім’я), попросіть дати повну відповідь. Якщо клієнт не дає відповіді або помиляється, 

попросіть його написати відповідь. Якщо ви знову не отримали відповіді або вона 

неправильна, продемонструйте і запитайте ще раз. Аналогічно попрацюйте над наступними 

запитаннями (попросіть відповіді письмово і передовсім без демонстрації). 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт відповідає коректно на всі три запитання, в яких він подає необхідну 

інформацію в усній, письмовій формі або показуючи посвідчення особи. 

Обнадійливо (О) – клієнт відповідає щонайменше на два запитання або він відповідає на три 

запитання, даючи неповні відповіді (усно, письмово чи з посвідченням). 

Не зараховано (–) – клієнт відповідає правильно на одне запитання. 

 

14. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ 

 

Матеріали: іграшковий годинник із чітким циферблатом і рухливими стрілкам.  

Хід тесту: поставте стрілку на 3.00 і запитайте клієнта: „Котра година? Якщо відповідь 

правильна, повторіть це з іншими годинами: 11.00, 7. 30, 2.30 та 5.20 год. Якщо клієнт 

спершу помиляється, поставте годинник на 12.00 і попросіть поставити стрілки на 3.00. 

Якщо реакція неправильна, покажіть йому ще раз. Тоді перейдіть до наступних годин.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт правильно визначає годину в п’яти випадках або коректно наставляє 

годинник.  

Обнадійливо (О) – клієнт правильно визначає час у трьох випадках і добре наставляє 

годинник. 

Не зараховано (–) – клієнт правильно визначає час лише раз або наставляє правильно годину.  

 

15. РОЗПІЗНАВАННЯ ГРОШЕЙ 

 

Матеріали: 20 грн., 10 грн., 1 грн., 50 коп., дріб’язок. 

Хід тесту: покладіть перед клієнтом гроші у такій послідовності зліва на право: 10 грн., 10 

коп., 20 грн., 1 грн., 50 коп. Попросіть клієнта показати Вам такі номінали: 50 коп., 10 грн., 

копійки, 20 грн., 1 грн. Якщо клієнт не може показати жодного номіналу або помиляється, 

продемонструйте, починаючи з 50 коп.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт показує точно всі 5 номіналів. 

Обнадійливо (О) – клієнт точно показує 2-4 монети, частково купюри. 

Не зараховано (–) – клієнт показує правильно одну монету і одну купюру. 
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16. ЛІЧБА ГРОШЕЙ 

 

Матеріали: 20 грн., 10 грн., 2 купюри по 1 грн., 2 монети по 50 коп., дріб’язок. 

Хід тесту: покладіть перед клієнтом гроші у такій послідовності зліва на право: 2монети по 

50 коп., різні копійки, 2 купюри по 1 грн., монета 25 коп., 20 грн. Попросіть клієнта подати 

Вам такі номінали: 50 коп., 10 грн.,  20 грн., 1 грн., 12 грн., 11 грн., 20 грн. 5О коп..  Якщо 

клієнт не може подати жодного номіналу або помиляється, продемонструйте, починаючи з 

10 грн.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт подає правильно 4-5 грошових номіналів. 

Обнадійливо (О) – клієнт подає щонайменше 1 номінал, або розпізнає вартість  монет (напр. 

50 коп+50коп = 1 грн.). 

Не зараховано (–) – клієнт не подає правильно жодного номіналу. 

 

17. РОЗПІЗНАВАННЯ ВАЖЛИВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗНАКІВ 

 

Матеріали: написи на картках: СТОП, ЧОЛОВІЧИЙ, ВИХІД, ТУАЛЕТ, ЖІНОЧИЙ.  

Хід тесту: розкладіть перед клієнтом на столі картки з написами у такій послідовності: 

ВИХІД, СТОП, ЧОЛОВІЧИЙ, ТУАЛЕТ, ЖІНОЧИЙ. Запропонуйте клієнтові вказувати 

відповідно на картку, яка дає відповіді на такі запитання:  

1. Покажіть картку з написом ЧОЛОВІЧИЙ. 

2. Покажіть картку з написом ВИХІД. 

3. Покажіть картку з написом СТОП. 

4. Покажіть картку з написом ЖІНОЧИЙ. 

5. Покажіть картку з написом ТУАЛЕТ. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт ідентифікує правильно щонайменше 4 написи. 

Обнадійливо (О) – клієнт ідентифікує щонайменше 2 написи. 

Не зараховано (–) – клієнт не може ідентифікувати правильно більше одного напису. 

 

18. САМОСТІЙНЕ ВІДКРИВАННЯ ПАЧОК ІЗ СНЕКАМИ 
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Матеріали: запаковані перекуски (шоколадне драже, горішки, кекси) та напитки у закритих 

ємностях (пляшка, металева пушка, тетрапак). 

Хід тесту: попросіть клієнта на початку тесту трохи випити (напр.. мінеральної води з 

пляшки, молоко або сік з паперової упаковки) і трохи поїсти (напр.. солені палички). Якщо 

клієнт виявить бажання це зробити, зверніть увагу, чи він намагатиметься сам відкрити 

упаковку. Якщо ж ні, то візьміть до рук упаковку з якимось продуктом та зімітуйте рухи 

відкривання упаковки. Тоді подайте упаковку клієнтові і запропонуйте йому самому 

відкрити її. У випадку, коли він проситиме вашої допомоги, заохочуйте його зробити це 

самостійно. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт може відкрити упаковку перед або після жестової демонстрації без 

фізичної допомоги. 

Обнадійливо (О) – клієнт може відкрити з допомогою (напр.. тримати упаковку в руках і 

показати в якому місці треба відкрити). 

Не зараховано (–) – клієнт не може відкрити ні упаковки, ні пляшки. 

 

19. ПОВЕДІНКА ЗА СТОЛОМ 

 

Матеріали: закуски та напої в закритих ємностях та упаковках. 

Хід тесту: якщо клієнт може відкрити упаковку снеків та напоїв, заохотьте його дещо поїсти 

і випити. Якщо він не може сам розпакувати, допоможіть йому і запропонуйте трохи поїсти і 

випити, спостерігаючи при цьому за його поведінкою за столом.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт показує при цьому правила хорошого тону; жує з закритим ротом в 

помірному темпі і дотримується чистоти.  

Обнадійливо (О) – клієнт показує деякі правила хорошого тону, проте не дотримується 

належних вимог, наприклад їсть із закритим ротом, проте жадібно при цьому ковтає. 

Не зараховано (–) – клієнт не їсть іще з закритим ротом, не в помірному темпі та неохайно. 

 

20. МИТТЯ РУК 

 

Матеріали: умивальник, мило, рушник. 

Хід тесту: запропонуйте клієнтові помити та повитирати руки (хороша можливість після 

попереднього тесту)  



 38 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт змочує руки, намилює і рівномірно розподіляє мило на обидві руки, 

споліскує їх, закручує кран, витирає руки рушником. 

Обнадійливо (О) – клієнт може деякі кроки при митті рук виконувати самостійно, але 

потребує допомоги або підказки чи нагадувань про окремі кроки. 

Не зараховано (–) – клієнт потребує допомоги в більшості або в усіх аспектах миття рук. 

 

Пункти для сильніших клієнтів 

 

ВАЖЛИВО! Наступні чотири тести можуть проводитись лише при умові, коли клієнт 

успішно виконав щонайменше 7 завдань і одне частково у цій галузі компетенції. 

 

21. КУПІВЛЯ В АВТОМАТІ 

 

Матеріли: дрібні гроші, автомат з напоями та солодощами. 

Хід тесту: запропонуйте клієнтові купити щось в автоматі і дайте йому відповідні купюри. 

Допоможіть йому визначитись з вибором та пошуком покупки. Коли клієнт не розуміє 

вимоги, не може виконати повністю завдання, або кидає недостатньо грошей чи замало, 

дайте йому вказівки та допомогу, щоб завершити завдання. Спостерігайте за поведінкою 

клієнта, особливо за навичками вибору та за відбиранням решти.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно здійснює покупку з автомату. Він самостійно робить 

вибір, кидає достатню суму грошей в апарат, отримує товар, отримує решту. 

Обнадійливо (О) – клієнт виконує деякі аспекти покупки самостійно, але потребує допомоги 

в інших аспектах.  

Не зараховано (–) – клієнт не в стані виконати будь-яку операцію навіть після отримання 

вказівок. 

 

22. КОРИСТУВАННЯ ГРІШМИ 

 

Матеріали: гроші в різних номіналах та купюрах, блокнот, учнівський зошит, пачка 

шоколадного драже, олівець, складений цінник для вище названих предметів:  

Блокнот - 3.50 грн. 

Зошит – 1,80  грн. 
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Драже – 2,50 грн. 

Олівець - 0, 50 грн. 

Хід тесту: покладіть гроші перед клієнтом на стіл. Покладіть перед ним предмети та цінник 

на стіл так, щоб він їх добре бачив. Завдання полягає в тому, щоб клієнт поводив себе так, 

наче він в магазині і користується грішми, щоб купити предмети. Коли клієнт замовляє 

товар, назвіть йому ціну і запропонуйте йому заплатити вам відповідні гроші за покупку. 

Запитайте, чи йому належиться решта. Коли покупка здійснена, поверніть йому гроші, щоб 

він міг використати їх для подальших покупок. Коли клієнт не може почати або завершити 

завдання, надайте йому необхідну кількість настанов.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно здійснює 4 покупки. Він дає продавцеві необхідну суму 

грошей і знає скільки він повинен отримати решти. 

Обнадійливо (О) – клієнт здійснює самостійно 1-3 покупки, або проводить деякі аспекти 

покупки, але потребує допомоги в інших, щоб завершити покупку. 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані здійснити покупку навіть після отримання вказівок. 

 

23. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Матеріали: папір, фломастер. 

Хід тесту: у відповідний момент підчас тестування клієнта повідомте його що вам потрібна 

кулькова ручка, олівець та зошит. Попросіть клієнта, щоб він звернувся до секретарки і 

приніс вам ці речі (якщо клієнт не розмовляє, напишіть цю інформацію на папері, 

прочитайте її клієнтові і тоді попросіть віднести листочок з повідомленням секретарці). 

Перед тим переконайтесь, що клієнт знає. Де знаходиться секретарка.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно йде до секретарки, повертається назад, не відхиляючись 

від маршруту. 

Обнадійливо (О) – клієнт потребує подальшої допомоги, щоб знайти дорогу. Або знаходить 

дорогу самостійно, проте повільно і невпевнено. Або дорогою відхиляється.  

Не зараховано (–) – клієнт не в стані знайти секретарку і повернутись назад. 

 

24. КОРИСТУВАННЯ КАЛЕНДАРЕМ 

 

Матеріали: календарний листок за грудень з чіткою однотонною Різдвяною ілюстрацією. 
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Хід тесту: покладіть перед клієнтом календар і поставте запитання (клієнт повинен бути 

невербальним, попросіть його дати відповіді, вказуючи на календар). 

1. Прошу назвати дні тижня. 

2. На який день тижня припадає 10 грудня? 

3. Чи йдете Ви у вівторок до роботи / школи? Чи йдете в неділю? 

4. Коли святкуємо Різдво? 

5. Скільки днів у тижні Ви ходите до роботи /до школи? 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт відповідає правильно щонайменше на 4 питання. 

Обнадійливо (О) – клієнт відповідає правильно без підказок на 2-3 питання. 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані дати правильну відповідь більш ніж на одне запитання. 

 

ШКАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 

КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ 

 

25. САМОСТІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ 

 

Матеріали: гральні карти, фломастери, білий папір, каталог товарів, комікси, радіо, 

секундомір. 

Хід тесту: розкладіть всі предмети перед клієнтом і повідомте, що Вам потрібно на декілька 

хвилин відлучитись. Поясніть йому, що він може робити з матеріалами все, що бажає. Після 

цього уникайте з ним подальшої спів дії протягом 3 хв. і дозвольте йому провести цей час, як 

він сам бажає. Спостерігайте за клієнтом, як він обходиться з матеріалом і що він робить. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт починає займатись з одним або більше матеріалами. Він занятий 

протягом трьох хв., не відриваючись більше аніж на 10 сек. 

Обнадійливо (О) – клієнт займається самостійно, використовуючи матеріали не більше 1 хв. 

Не зараховано (–) – клієнт займається сам менше 1 хв., або не займається зовсім. 

 

26. ГРА „ЧІПКИЙ КИДОК” 

 

матеріали: настінний диск з фільцу, м’ячики з чіпкою поверхнею. 

Хід тесту: кидайте м’ячики на фільцовий диск. Тоді запропонуйте клієнтові кидати. Якщо 

він не може, то повторіть демонстрацію. 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт  кидає після демо щонайменше 3 м’ячі у правильному напрямку. 

Обнадійливо (О) – клієнту необхідна допомога і заохочування, щоб кидати м’ячі на диск. 

Не зараховано (–) – клієнт не кидає жодного м’яча на диск. 

 

27. ГРА ДОМІНО 

 

Матеріали: 10 каменів доміно виду 1 до 2. 

Хід тесту: покладіть доміно посеред столу між собою та клієнтом. Візьміть один камінець з 

колоди і відкладіть його на бік. Тоді візьміть другий і прикладіть його до кінця першого (1 до 

1). Вийміть ще один і прикладіть його до другого (2 до 2).  Запропонуйте клієнтові вийняти 

камінці і відповідно їх викласти. Якщо він не може розпочати, візьміть обережно руку 

клієнта і покажіть йому, що Ви від нього хочете. Тоді витягайте почергово камені, доки вони 

не скінчаться.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виймає почергово камінці; він грає і правильно викладає камені, 

допускаючи при цьому не більше 1 помилки. 

Обнадійливо (О) – клієнт грає, допускаючи 1-2 помилки, або зупиняється підчас гри перед 

тим, як витягнути камені. Або він не грає разом і його інтерес триває не більше 30 сек., або 

він на виймає каменів почергово. 

Не зараховано (–) – клієнт не грає і не проявляє жодного інтересу догори. 

 

28. ГРА В КАРТИ 

 

Матеріали: гральні карти. 

Хід тесту: запитайте в клієнта, чи він вміє грати в карти і в які грає охоче. Якщо так, то 

пограйте з ним декілька хвилин. Якщо клієнт заперечить ваше питання, спробуйте почати з 

ним гру, вділивши йому три карти. Засвітіть йому дну карту з вашої колоди і запропонуйте 

йому зробити так само. Коли і Ви і він розкриєте по три карти, роздайте знову по три карти і 

повторіть гру, в якій треба почергово накривати кожну карту іншою. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт грає в помірному темпі або він встигає за вами відкривати свої карти. 
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Обнадійливо (О) – клієнт грає сам із собою, допускаючи помилки. Або він грає з Вами, при 

чому розкриває щонайменше 2 карти, коли його черга. 

Не зараховано (–) – клієнт не може грати ні сам із собою, і не може розкрити навіть 2 карт у 

свою чергу. 

 

29. ВПІЙМАТИ М’ЯЧ  

 

Матеріали: м’яч з пінистого матеріалу. 

Хід тесту: запропонуйте клієнту встати з-за столу і пройти на середину приміщення на 

відстань двох метрів від Вас. Запропонуйте пограти м’ячем і тоді киньте йому м’яч. Якщо 

він упіймає м’яч, або підійме його з підлоги, попросіть його усно чи жестами кинути м’яч 

Вам. Якщо він не може ні кинути , ні підняти, повторіть це другий і третій раз. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт почергово ловить і кидає м’яч до 5 разів, або намагається зробити це. 

Обнадійливо (О) – клієнт робить більше ніж одну спробу, але йому не вдається це зробити 5 

разів підряд. 

Не зараховано (–) – клієнт робить лише одну спробу кинути або впіймати м’яч. 

 

30. ГРА В БАСКЕТБОЛ 

 

Матеріали: м’яч з пінистої гуми, баскетбольна сітка. 

Хід тесту: після того, як Ви пограли з клієнтом декілька хвилин м’ячем, киньте декілька 

разів м’яч у сітку на стіні. Тоді дайте м’яч йому і вимагайте в нього виконати те саме. Коли 

ж клієнт не реагує, або робить щось своє, повторіть йому демонстрацію ще раз і знову 

попросіть його повторити. Коли він виконає це один раз, то примусьте його повторити це 

двічі. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт кидає м’яч щонайменше 3 рази в сітку. Він виконує це після демо та 

без подальшої вимоги чи заохочення.  

Обнадійливо (О) – клієнт бере м’яч і бавиться ним біля сітки. Він при цьому потребує 

заохочення догори. Або він кидає м’яч менше 3 разів.  

Не зараховано (–) – клієнт лише тримає м’яч в руках. 
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31. ШИТТЯ 

 

Матеріали: дощичка з двома рядами отворів, шнурівка. 

Хід тесту: візьміть дощичку і почніть прошивати отвір шнурівкою. Заповніть найменше 3 

отвори. Дайте матеріал клієнтові і запропонуйте йому це повторити. Якщо клієнт не може, 

або розпочинає неправильно, продемонструйте завдання ще раз і дайте матеріал клієнтові.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт працює щонайменше 2 хв. і заповнює 4 отв. з двократним 

перериванням.   

Обнадійливо (О) – клієнт шиє менше 2 хв. або перериває своє заняття більше ніж двічі. Або 

він не шиє, а лише проявляє інтерес до матеріалів, що триває довше ніж 30 сек.  

Не зараховано (–) – клієнт не шиє і не цікавиться більше ніж 30 сек. матеріалами. 

 

З2. ЧИТАННЯ КАТАЛОГУ АБО ЖУРНАЛУ 

 

Матеріли: журнал новин або спортивна газета і каталог товарів. 

Хід тесту: покладіть журнал та каталог перед клієнтом на стіл і повідомте йому, що 

найближчі декілька хвилин ви будете зайняті іншою справою. Поясніть, що він повинен 

переглянути журнал та каталог. Відтягніть по можливості спілкування з клієнтом ще на 3 хв. 

і дозвольте йому вирішити, як він проведе ці 3 хв. Спостерігайте за ним, як він поводиться і 

що він робить взагалі. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт читає або гортає журнал протягом 2 хв. Він не робить пауз, довших 

за 10 сек.  

Обнадійливо (О) – клієнт працює з матеріалом щонайменше 1хв.  

Не зараховано (–) – клієнт не займається протягом 1 хв. з матеріалом (не псуючи його). 

 

Завдання для сильніших клієнтів 

 

ВАЖЛИВО! Наступні 4 тести можна проводити при умові, якщо клієнт у цій галузі 

компетенції успішно подолав щонайменше 7 завдань і одне – частково.  

 

33. ІЛЮСТРОВАНІ ГРАЛЬНІ КАРТИ 
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Матеріали: гральні карти. 

Хід тесту: поясніть клієнтові, що хочете запропонувати йому гру „Грабіжник”. Роздайте всі 

карти. Тоді розкрийте першу карту із своєї колоди і покладіть її на стіл. Запропонуйте 

клієнтові зробити це саме з верхньою картою з його колоди. Поясніть йому і покажіть, що 

той, чия карта старша (числом чи малюнком), отримує дві карти (і свою і чужу) і кладе їх під 

свою колоду. Гру провадьте 3 хв. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт грає в карти повні 3 хв. без пауз, які тривають більше 10 сек.  

Обнадійливо (О) – клієнт грає розмірковуючи протягом 3 хв., але перериває гру 1-2 рази 

більше ніж на 10 сек. і / або йому необхідно нагадувати про черговість ходів чи про 

необхідність збирання його виграних карт. 

Не зараховано (–) – клієнт грає менше ніж 1 хв. у помірному темпі. Або він грає довше, 

частіше, ніж 2 рази переривається більше, ніж на 10 сек., або він не розуміє і не вміє 

повторити правильний хід. 

 

34. ТОВАРИСЬКА ГРА 

 

Матеріали: гральні карти, дамська гра, доміно. 

Хід тесту: запропонуйте клієнтові вибрати гру до вподоби. Попросіть його 

продемонструвати її. Якщо клієнт не вибрав гри, виберіть ви і продемонструйте хід гри. 

Пограйте спільно три хвилини. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт обирає гру і грає в неї щонайменше 3 хв. з тестує чим без перерв 

більше 10 сек. він розуміє правили (із демо або без) і міняється з тестуючим. 

Обнадійливо (О) – клієнт грає в гру, яку підібрав тестуючий; він сам не міг вибрати. Або він 

обирає самостійно гру, грає щонайменше 1 хв. але потребує нагадування правил гри і їх 

дотримання.  

Не зараховано (–) – клієнт не грає довше 1 хв. 

 

35. ГРА „ФЛІПЕР” (іграшкова версія) 

 

Матеріали: гра „фліпер” (іграшкова версія).  

Хід тесту: покладіть гру перед клієнтом і почніть грати. Переконайтесь, що клієнт може 

добре спостерігати, як користуватись приладом. Після однохвилинної демонстрації 
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запропонуйте йому почати гру. Якщо клієнт не може, або починає з помилками, то 

продемонструйте ще раз.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт грає не менше 2 хв. і не переривається більше, ніж 2 разів макс. на 10 

сек. його гра подібна до продемонстрованої йому гри (тобто він робить постріл кулькою і 

чекає, поки вона не зупиниться, перш ніж послати іншу кульку). 

Обнадійливо (О) – клієнт грає в помірному темпі менше ніж 2 хв. Або він грає 2 хв., 

перериваючись більше ніж 2 рази. Або він потребує допомоги в користуванні грою.  

Не зараховано (–) – клієнт грає менше 20 сек. надто повільно, не вміючи користуватись 

матеріалами. 

 

36. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ 

 

Хід тесту: спостерігайте за клієнтом під час тесту, особливо під час пауз. Зверніть увагу, 

коли клієнт висловлює бажання чи проявляє зацікавленість обрати заняття у вільний час. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт ініціює під час перерви заняття у вільний час або він просить надати 

йому можливість провести відпочинок активно. Його інтерес до обраного заняття триває 3 

хв. і активність припиняється, коли потрібно. Обнадійливо (О) – клієнт просить провести 

вільний час як він бажає; його інтерес до обраного заняття не триває і 3 хв. або він обирає 

заняття лише тоді, коли від нього це вимагають і займається цим не більше 3 хв. і / або в 

нього виникають незначні труднощі при поверненні до виконання тестових завдань. 

Не зараховано (–) – клієнт не робить жодної спроби самостійно обрати спосіб проведення 

вільного часу і він навіть не намагається знайти заняття навіть на вимогу.   

 

ШКАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ:  

ПОВЕДІНКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

37. КОНВЕЙЄРНІ НАВИЧКИ 

 

Матеріали: 20 олівців, 20 вставних гумок для олівців, порожній контейнер, секундомір. 

Хід тесту: покладіть гумки на стіл і поставне поряд порожній контейнер. Сядьте поряд з 

клієнтом з того боку де нема контейнера. Для початку кладіть олівець перед клієнтом на 10 

сек. за цей час клієнт повинен вставити гумку в олівець і покласти в контейнер. Якщо 
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клієнтові це не вдається або він допускає помилку при перших трьох олівцях, 

продемонструйте завдання тричі. Тоді продовжте без демо, кладучи перед клієнтом на 10 

сек. олівець на стіл. І після того, як Ви виклали 10 олівців на стіл, підвищіть темп до 5 сек. на 

олівець. З0верніть увагу при цьому, скільки операцій вдалося зробити клієнтові, коли 

викладатимете останній олівець.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт успішно проводить тест, вставляючи всі двадцять гумок; він 

підвищує темп роботи на вимогу або чекає на наступний олівець. Клієнт пристосовується до 

робочого темпу таким чином, що коли викладається останній олівець на стіл, то в нього 

залишається не більше 5-ти зайвих олівців.  

Обнадійливо (О) –клієнт в стані виконати завдання; він виконує 3-15 операцій. Або він не 

підвищує темпу на вимогу тестую чого. Або він не може чекати на матеріал (бере наступний 

олівець у тестую чого з руки). Або він має більше ніж 5 гумок, коли викладається останній 

олівець. 

Не зараховано (–) – клієнт вставляє не більше двох гумок, коли перед ним викладають 

останній олівець.  

 

38. ТРИВАЛА РОБОТА НАД ОДНИМ ЗАВДАННЯМ 

 

Матеріали: 30 олівців, 30 гумок для вставляння, порожній контейнер, секундомір. 

Хід тесту: покажіть клієнтові, як вставити гумку в олівець покласти в контейнер. Попросіть 

виконати це завдання, при необхідності допоможіть. Дозволяється провести демо тричі. Як 

тільки клієнт вставив гумку тричі самостійно, запропонуйте йому продовжити самостійно і 

почніть засікати час. Якщо клієнт робить паузи в роботі більше 10 сек., допоможіть йому 

сконцентруватись на завданні і вкажіть на робочий матеріал. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) –клієнт працює безперервно 3 хв., не роблячи пауз більших ніж 10 сек., він 

встромлює гумки вчасно і опрацьовує 30 олівців. 

Обнадійливо (О) – клієнт працює на протязі 3 хв., роблячи 1 – 2 перерви не більше ніж 1о 

сек..; але він не справляється з 30-ма операціями. 

Не зараховано (–) – клієнт перериває роботу щонайменше тричі паузами довшими 10 сек. не 

опрацьовує всіх олівців. Або він взагалі не виконує завдання. 

 

39. РОЗСІЯННЯ УВАГИ ПРОМИСЛОВИМИ ШУМАМИ 
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Матеріали: касетний магнітофон, касета з записаними типовими промисловими шумами. 

Хід тесту: це завдання рекомендується проводити під час виконання тесту 38, коли клієнт 

довго працював над виконанням одного завдання.  Коли клієнт достатньо довго працював 

над завданням 38, дайте йому наступні 15 олівців, гумки і ввімкніть касету з шумами. 

Спостерігайте і зверніть увагу, чи цей шум відволікатиме його від роботи.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт занятий роботою і шум його не відволікає. Або він на короткий час 

відволікається та після зауваження повертається до роботи. 

Обнадійливо (О) – клієнт легко відволікається шумами і / або потребує не однократних 

зауважень, щоб повернутись до роботи.  

Не зараховано (–) – клієнт відволікається повністю шумами і не може продовжити роботу без 

постійного спонукання.  

 

40. РОБОТА БЕЗ НАГЛЯДУ 

 

Матеріали: 30 олівців, 30 гумок, порожній контейнер, секундомір. 

Хід тесту: поставте завдання як у пункті 38. коли клієнт попрацював 3 хв. (п. 39). Покладіть 

усі 30 олівців та гумок перед клієнтом. Запропонуйте продовжити роботу. Коли клієнт почне 

працювати, залиште його і спостерігайте зі спеціального  приміщення чи з віддаленого кутка 

кімнати, де клієнт не може Вас бачити. Спостерігайте, як довго клієнт зможе працювати без 

Вашого нагляду (Макс. 2 хв.). 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт працює без нагляду 2 хв. неспинно, не відволікаючись більш ніж на 

10 сек.  

Обнадійливо (О) – клієнт працює без нагляду повільніше і менш стабільно, ніж з наглядом. 

Не зараховано (–) – клієнт працює без нагляду менше 30-ти сек.. 

 

41. РЕАКЦІЯ НА ПОДРАЗНИКИ 

 

Хід тесту: спостерігайте за клієнтом під час тесту і зверніть увагу на те, як він реагує на 

предмети свого оточення (н. пр.: дослідницьке приміщення та тестовий матеріал, лампи, 

вікна, дзеркала а також шуми і голоси у приміщенні та поза його межами). Способи 
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поведінки, які виникатимуть, містять незвичні реакції на подразники, надчутливість 

(загострена або притуплена реакції на певний подразник). 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт показує, що він свідомий що до його середовища і реагує на нього 

стримано ( заглядає через вікно чи в дзеркало, використовує тестовий матеріал відповідним 

чином. Повертається в напрямку звуків або вказує в їхню сторону. 

Обнадійливо (О) – клієнт реагує менш стримано на своє оточення ( використовує матеріал 

незвичним чином, пильно вдивляється інколи в джерело світла, а інколи зовсім не реагує на 

шуми.  

Не зараховано (–) – клієнт показує особливо нестриману реакцію на оточення  

(гіперчутливість на візуальні подразники, звуки чи текстуру; повторюваність або 

ритуалізація способу поведінки, які важко пояснюються  - дивне використання матеріалів, чи 

теж повна відсутність реакції на шуми).  

 

42. СИСТЕМАТИЧНА ПРАЦЯ 

 

Хід тесту: спостерігайте за поведінкою клієнта, коли він працює над одним завданням. 

Зверніть особливу увагу на домінуючий вид роботи. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт опрацьовує матеріал на загал акуратно і систематично; він 

впорядковує матеріал, використовує систематично і правильно прибирає матеріали. 

Обнадійливо (О) – клієнт прибирає більшість матеріалу, але не весь, і він потребує допомоги 

у викладанні матеріалу. 

Не зараховано (–) – клієнт потребує постійної допомоги при викладі матеріалу. 

 

43.ТОЛЕРУВАННЯ ВТРУЧАНЬ 

 

Хід тесту: спостерігайте за поведінкою клієнта під час загального обстеження, перервіть 

його навмисне, коли він зайнятий завданням, звертаючись до нього на ім’я, ставлячи 

запитання чи прохаючи щось подати.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт толерує втручання без ознак страху чи роздратування і знову 

повертається до своєї роботи. 
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Обнадійливо (О) – клієнт толерує втручання, але виявляє деякі ознаки роздратування і має 

труднощі у продовженні роботи. 

Не зараховано (–) – клієнт реагує на втручання з виразним страхом та збудженням і / або 

після втручання на довший час не в стані продовжити роботу. 

 

44. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС ЗМІНИ ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Хід тесту: зверніть увагу на поведінку клієнта під час загального обстеження і особливо на 

ситуації, в яких відбувається зміна виду діяльності.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт може перейти до іншої діяльності без ознак страху і дратівливості. 

Обнадійливо (О) – клієнт толерує зміну виду діяльності, але проявляє ознаки страху або в 

нього виникають труднощі при переході до іншого виду роботи.  

Не зараховано (–) – клієнт реагує під час зміни діяльності із вираженим страхом і 

роздратуванням або він довго не в стані продовжувати роботу. 

 

УВАГА! Пункти для сильніших клієнтів.  

Наступні 4 завдання можна проводити тоді, коли подолано щонайменше 7 завдань успішно і 

одне – частково у цій галузі компетенції. 

 

45. ДВО- ТА  ТРИСТУПЕНЕВІ ДОРУЧЕННЯ 

 

Матеріали: 2 олівці, контейнер, аркуш паперу, гумка для вставки. 

Хід тесту: покладіть олівці, контейнер, гумку і папір у вказаній послідовності перед 

клієнтом. Одну за одною  дайте нижче подані усні вказівки. Після кожної вказівки 

спостерігайте, чи клієнт виконує доручення. Коли клієнт не реагує або припускається 

помилки, повторіть вказівку усно, підкріплюючи її додатковими жестами. Після кожного 

ходу тесту покладіть матеріали знову на своє місце. 

1. Поклади олівці в контейнер і дай мені його. 

2. Поклади папір в контейнер і поста контейнер на підлогу. 

3. Поклади папір в контейнер, поклади олівці на папір і дай мені контейнер. 

4. Встань, постукай в двері і потисни мені руку. 

5. Встав гумку в олівець, поклади олівець в контейнер і після цього поклади контейнер 

на підлогу. 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт повністю виконує щонайменше 4 доручення до чи після повторення 

вказівок та додаткових жестів. 

Обнадійливо (О) – клієнт проводить 2-3 доручення повністю до чи після повторення вказівок 

чи додаткових жестів. 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані провести більше одного доручення навіть при 

повторенні інструкцій та додаткових жестів. 

 

46. ЗДАТНІСТЬ  ПРИ ПОТРЕБІ ПОПРОСИТИ ДОПОМОГУ 

 

Матеріали: 5 гайок, 5 гвинтів, 3 гайки з крильцями, 5 шайб, сортувальний ящик, 5 прозорих 

мішечків (для льоду), порожній кошик або коробка для наповнених пакетів і 5 шаблонів з 

різними ілюстрованими інструкціями. 

Хід тесту: покладіть сортувальний ящик із гайками, шайбами та гайками з крильцями перед 

клієнтом. Візьміть гвинти і сховайте їх. Потім подавайте клієнтові шаблон за шаблоном 

відповідно до послідовності, вказаній на шаблоні і вимагайте від нього: „Знайди гвинти, 

поклади в пакет, а пакет в коробку. Коли клієнт показує, що йому потрібен гвинт, подайте 

йому його і попросіть продовжити роботу. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт питає у всіх трьох випадках за гвинтом, чітко вимагає відсутній 

матеріал. 

Обнадійливо (О) – клієнт показує 1-2 рази, що йому потрібен гвинт або запитує за ним у 

непрямій, важко зрозумілій формі. Або він розгублений і питає не за гвинтом. 

Не зараховано (–) – клієнт не питає за гвинтом при потребі; він виконує завдання без гвинтів 

або не завершує його.  

 

47. ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 

Хід тесту: спостерігайте за успіхами клієнта при виконанні 38 та 40 пунктів, порахуйте 

загальну кількість операцій із вставляння гумок в олівці (продуктивність протягом 5 хв.). 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виконує за 5 хв. щонайменше 50-60 операцій. 

Обнадійливо (О) – клієнт виконує за 5 хв. 25-49 операцій. 

Не зараховано (–) – клієнт виконує за 5хв. менше, ніж 25 операцій. 
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48. ДОТРИМУВАННЯ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ 

 

Матеріли: ілюстрації видів діяльності протягом дня, аркуш паперу із написаним 

розпорядком дня:  

7.00 – підйом 

9.00 – йдемо до школи ( до роботи) 

10.00 – початок робочого дня 

11.00 – перерва 

12.00 – обід 

Хід тесту: покладіть перед клієнтом розпорядок дня і поясніть йому, що він повинен 

користуватись ним, щоб дати відповіді на питання. Поставте йому такі запитання: 

1. Коли починається робота? 

2. О котрій годині ти йдеш до школи (до роботи)? 

3. Коли в тебе обід? 

4. Що відбувається о 7.00? 

5. Коли в тебе перерва? 

Коли клієнт не може прочитати розпорядку дня, покладіть перед ним ілюстрації поряд з 

розпорядком ( у тій самій послідовності). Тоді поставте запитання знов і попросіть клієнта 

вказати на годину або на відповідний малюнок. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт відповідає мінімально на 4 питання, читаючи розпорядок або 

показуючи на картинки. 

Обнадійливо (О) – клієнт правильно відповідає на 2-3 питання, читаючи або показуючи на 

картинки. 

Не зараховано (–) – клієнт правильно відповідає найбільше на 1 питання, читаючи або 

показуючи на картинки. 

 

 

ШКАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

49. НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ІМЕНІ 

 

Матеріали: папір, олівець, кулькова ручка, аркуш паперу з літерами імені клієнта.  
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Хід тесту: дайте клієнтові чистий аркуш та олівець. Запитайте його, чи зможе він написати 

своє ім’я. Якщо він заледве пише літери але не може їх назвати, напишіть йому ім’я і 

попросіть переписати його. Якщо це для нього за складно, прокрапкуйте ім’я і попросіть 

обвести.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт може написати своє ім’я. 

Обнадійливо (О) – клієнт має труднощі з написанням виразних літер, але може переписати 

ім’я або написати літери, обводячи крапки. 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані і обвести літери за крапочками. 

 

50. РОЗУМІННЯ УСНИХ ВИМОГ І ЖЕСТІВ 

 

Матеріали: 2 олівці, контейнер, аркуш паперу. 

Хід тесту: покладіть олівці, контейнер, папір у цій послідовності. Дайте клієнтові ряд усних 

вказівок, поданих нижче. Спостерігайте після кожної вказівки, чи клієнт її зрозумів. Якщо 

він не реагує або допускає помилку, повторіть вказівку усно, підсильте жестами та 

наголосіть на виділених нижче словах. Після проведення тесту покладіть матеріали на своє 

місце. 

1. Подай мені контейнер. 

2. Поклади олівці на папір. 

3. Постав коробку на підлогу. 

4. Постукай у двері. 

5. Потисни мені руку. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виконує 4 вказівки повністю без повторення і без додаткових жестів. 

Обнадійливо (О) – клієнт виконує 2-3 вказівки повністю без повторення і жестів. Або 2 

вказівки після їх повтору і додаткових жестів.  

Не зараховано (–) – клієнт виконує хіба 1 вказівку з повторенням і жестами чи без них. 

 

51. ПИТАННЯ НА КМІТЛИВІСТЬ 

 

Хід тесту: поставте клієнтові в певний момент тесту такі запитання: 

1. „Ти хочеш води? (під час перерви) 

2. Чи ти вже справився? (при завершенні роботи) 
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3. Ти хочеш в туалет? (посеред тесту) 

4. Хочеш виконати це завдання? (після завершення ряду завдань)” 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт дає відповіді правильно вербально чи невербально на 4 запитання. 

Обнадійливо (О) – клієнт дає відповіді на 2-3 запитання не зовсім точно.  

Не зараховано (–) – клієнт відповідає лише на одне питання правильно. 

 

52. ВІДТЕРМІНУВАННЯ  ВИКОНАННЯ ВКАЗІВОК 

 

Хід тесту: перш ніж провести коротке завдання (наприклад 49.), попросіть клієнта відчинити 

двері, як тільки він закінчив завдання. Якщо клієнт зразу встає, щоб відчинити двері, 

зупиніть його і повторіть вказівку. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт завершує своє завдання і відчиняє двері без нагадування. Йому 

непотрібні інструкції, вказані вище. 

Обнадійливо (О) – клієнт намагається виконати вказівку після закінчення завдання або він 

відчиняє двері після того, як отримав додаткову вказівку: „Що ти повинен зробити?” 

Не зараховано (–) – клієнт не виконує вимоги після повторення і додаткових вказівок. 

 

53. ВИСЛОВЛЕННЯ ПОТРЕБ І ПОБАЖАНЬ 

 

Матеріали: солодощі в упаковці, напій в упаковці. 

Хід тесту: після розкриття упаковки із солодощами (пункт 18) візьміть солодощі і напій і 

розмістіть їх подалі від клієнта. Скажіть, що при бажанні він може це в будь-який момент 

отримати. Якщо клієнт не висловлює бажання, нагадайте йому про це під кінець тесту.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт постійно і виразно висловлює бажання їсти і пити або інше 

побажання (відвідати туалет, більше матеріалу, бажання продовжити інші тести). 

Обнадійливо (О) – клієнт висловлює побажання більше їсти і пити або інші, проте не 

виразно. 

Не зараховано (–) – клієнт зовсім не висловлює побажань або дуже рідко. 

 

54. ПОЗИТИВНИЙ АФЕКТ 
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Хід тесту: спостерігайте за клієнтом, коли він виглядає під час тесту відносно 

врівноваженим та задоволеним. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт показує позитивні афективні ознаки відносно стриманим чином  у 

загально прийнятний спосіб. 

Обнадійливо (О) – клієнт інколи проявляє позитивні емоції або його позитивні афективні 

ознаки не завжди допустимі і не прийнятні для оточення. 

Не зараховано (–) – клієнт не показує жодних позитивних афективних ознак, зрозумілих для 

інших осіб. 

 

55. РЕАКЦІЯ НА ЗАБОРОНУ 

 

Хід тесту: якщо клієнт не поводить себе під час тесту належним чином, скажіть йому: „Ні!” і 

те саме скажіть, коли клієнт поводить себе добре, але припускається помилки. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт зразу зупиняється. 

Обнадійливо (О) – клієнт реагує на наказ, змінюючи свою діяльність. Поведінка не стає 

гіршою, але він зовсім не зупиняється. 

Не зараховано (–) – негативна поведінка клієнта погіршується або не змінюється суттєво. 

 

56. СПОНТАННЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

Хід тесту:  спостерігайте за спонтанним спілкуванням клієнта під час тесту. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт сам починає спілкування із тестуючим. Спілкування відбувається 

лише в рамках тесту, а також коли стосується моментів із життя клієнта або в розмові про 

матеріали тесту у вигляді фантазування. Спілкування клієнта є для нього цілком зрозуміле і 

ехолалія, стереотипні фрази та жаргон виступають рідко або ж зовсім відсутні. 

Обнадійливо (0) – клієнт реагує на спонтанне спілкування, але не ініціює його. Або його 

спонтанне спілкування є важко зрозумілим. Або його спілкування побудоване на ехолалії, 

стереотипних фразах та жаргоні. 
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Не зараховано (–) – клієнт не ініціює жодного спонтанного спілкування і не реагує на 

відповідні пропозиції спілкування. 

 

57. ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВИХ ВКАЗІВОК 

 

Матеріали: два олівці, контейнер, м’яч із пінистого матеріалу, картки з письмовими 

інструкціями. 

Хід тесту: покладіть олівці, контейнер та м’яч перед клієнтом і показуйте картки з 

інструкціями у поданому нижче порядку. Попросіть клієнта прочитати вказівки і виконати 

їх. Коли це йому не виходить, то покажіть йому на першій картці виділені слова і 

продемонструйте самі виконання першої вказівки (вони достатньо лаконічні і не містять 

більше чотирьох слів). 

1. Поклади олівці в контейнер. 

2. Подай мені м’яч. 

3. Поклади контейнер на підлогу. 

4.  Постукай в двері. 

5.  Подай мені олівці. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт читає і виконує до чи після демонстрації щонайменше 4 вказівки;  

Обнадійливо (0) – клієнт читає і виконує успішно 2-3 вказівки сам або потребує допомоги 

(вказати виділені слова, щоб виконати вказівку). 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані виконати біль однієї вказівки навіть при допомозі. 

 

58. НАПИСАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 

Матеріали: папір, олівець, кулькова ручка. 

Хід тесту: попросіть клієнта взяти олівець, папір і написати коротке повідомлення. 

Спонукайте його написати щось на тему: „Де ти знаходишся і що зараз робиш” або „Що б ти 

хотів робити, коли прийдеш додому”. При необхідності допоможіть у граматиці або у 

написанні; заохочуйте клієнта сформулювати зміст повідомлення самостійно. Коли він не в 

стані це зробити сам, продиктуйте йому повідомлення.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт формулює і пише просте повідомлення у зрозумілій формі; у нього 

виникає потреба в допомозі щодо граматики або правопису. 
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Обнадійливо (0) – клієнт пише своє власне повідомлення, але потребує частіше допомоги 

щодо правопису чи граматики. Або він пише просте повідомлення, коли йому диктують 

слова. 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані написати просте повідомлення навіть при диктуванні 

слів. 

 

59. ЗДІЙСНЕННЯ ПРОСТОЇ ПОКУПКИ 

 

Матеріали: 10 грн., 5 грн., 1 грн., дрібні, комікси, блокнот, шоколадне драже, олівець, 

цінник: 

Блокнот – 9. 50 грн. 

Комікси – 3. 30 грн. 

Олівець – 0. 80 грн. 

Шоколадне драже – 1. 50 грн. 

 

Хід тесту: покладіть усі гроші перед клієнтом на стіл, потім усі предмети з наклеєними 

цінниками так, щоб він їх добре бачив. Щоб відтворити ситуацію в крамниці де він повинен 

використати гроші і придбати ці речі. Коли клієнт замовляє товар, назвіть йому ціну і 

попросіть дати необхідну суму грошей за покупку. Запитайте, чи йому належиться решта. 

Коли „покупку” завершено, поверніть йому гроші, щоб продовжити купівлю. Коли клієнт 

має проблеми із завданням, надайте йому стільки підказок та допомоги, скільки це 

необхідно. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт називає бажаний товар і питає за ним. Поводиться ввічливо (каже 

„Дякую”), дивиться на керівника тесту і простягає йому гроші. 

Обнадійливо (0) – клієнт показує на бажаний товар, але не може здійснити покупку завдяки 

безпосередньому контакту з тестуючим. Наприклад, кладе гроші на стіл і сам бере товар, не 

вступаючи в контакт з тестуючим. Або він невиразно говорить, що б хотів придбати ( 

незрозуміла мова, бурмотіння, невизначені жести). 

Не зараховано (–) – клієнт не повідомляє, який товар хоче, або він не може купити товар 

навіть при допомозі і підказках. 

 

60. ПЕРЕДАЧА ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Матеріали: папір та олівець. 
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Хід тесту: у якийсь відповідний момент тестування повідомте клієнта про те, що вам 

потрібен ще один олівець, блокнот та кулькова ручка. Попросіть його піти до секретарки і 

принести вказане (коли клієнт не говорить, напишіть повідомлення на папері, прочитайте 

йому його і попросіть тоді передати листочок з повідомленням секретарці). Переконайтесь, 

чи клієнт знає, де знаходиться секретарка. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт передає повідомлення і повертається з потрібними предметами. Він 

іде до секретарки, каже чи показує, що хоче, чекає, поки йому це дадуть і приносить 

тестуючому. 

Обнадійливо (0) – клієнт виконує деякі аспекти завдання, але не може їх довести до кінця 

сам. Або він потребує допомоги у деяких аспектах завдання (передає повідомлення, але не 

чекає на отримання предметів; або він передає повідомлення і повертається з предметами, 

проте не дає їх тестуючому.  

Не зараховано (–) – клієнт не в стані виконати успішно будь-який аспект завдання. 

 

ШКАЛА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ: 

ПОВЕДІНКА СЕРЕД ЛЮДЕЙ 

 

61. РЕАКЦІЯ НА СВОЄ ІМ’Я  

 

Хід тесту: в певний момент тестування, коли він не дивиться на вас, гукніть клієнта на ім’я. 

Чітко спостерігайте за його реакцією.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт реагує на своє ім’я відповідно. Він відповідає вербально , дивиться 

на тестуючого або показує своєю поведінкою, що він знає своє ім’я.  

Обнадійливо (0) – клієнт реагує на своє ім’я (оглядається, стає неспокійним, починає 

шуміти), його реакція не спрямована безпосередньо на тестуючого.  

Не зараховано (–) – клієнт не показує, що впізнав своє ім’я. 

 

62. ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРШОГО ПРИВІТАННЯ 

 

Хід тесту: спостерігайте за клієнтом, який сидить навпроти, під час першої вашої зустрічі з 

ним.  

 



 58 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт вітається належним чином, вступаючи при цьому в зоровий контакт, 

тисне руку і не проявляє жодних ознак незвичної поведінки. 

Обнадійливо (0) – клієнт акцептує присутність тестуючого, проте деякі аспекти привітання є 

незвичними (вид зорового контакту, потиск руки або інший спосіб поведінки). Або клієнт 

потребує підказки, як потрібно привітатись. 

Не зараховано (–) – клієнт не вступає в жодну форму зорового контакту, не вітається, не 

акцептує тестуючого. 

 

63. ВМІННЯ ПОДІЛИТИСЬ 

 

Матеріали: солодощі в упаковці, напої. 

Хід тесту: якщо клієнт починає з вашою допомогою або без неї споживати солодощі або 

напій, попросіть його поділитись з Вами. Простягніть при цьому 

Свою руку і підкресліть жестом своє прохання. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт реагує, частуючи солодощами керівника тесту. 

Обнадійливо (0) – клієнт реагує позитивно, дивлячись на керівника тесту, посміхаючись, 

хитає головою, проте не частує. 

Не зараховано (–) – клієнт не реагує на Ваше прохання або ухиляється від нього. 

 

64. РЕАКЦІЯ НА ПРИСУТНІСТЬ КЕРІВНИКА ТЕСТУ 

 

Хід тесту: після того, як Ви провели ряд тестів, зробіть перерву і спостерігайте за 

поведінкою клієнт, що сидить навпроти.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт показує, що він акцептує Вашу присутність і реагує на Вас спокійно ( 

розглядає Вас, коли Ви разом працюєте, повертається до Вас на Ваш голос, зважає на Ваші 

жести та рухи). 

Обнадійливо (0) – клієнт частіше не реагує на Вашу присутність або не реагує на Вас взагалі.  

Не зараховано (–) – клієнт більш ніж 3 рази або здебільшого не реагує на Вас у приміщенні, 

або він не бере цього не тями. 

 

65. МАНЕРА ПОСМІХАТИСЬ 
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Хід тесту: спостерігайте за емоційним станом клієнта під час тестування. Зверніть особливу 

увагу на посмішку або сміх. 

 Оцінювання 

Зараховано (+) – посмішка та сміх клієнта – нормальні (його посмішка чи сміх є звичними, 

загально вживаними, доти, поки Ви розумієте причину сміху, тобто більшість людей з цього 

би також сміялись). 

Обнадійливо (0) – клієнт сміється і посміхається звично, але не доречно для оточення. Або 

він сміється не зовсім звичним чином. 

Не зараховано (–) – клієнт сміється чи усміхається зовсім недоречно і в незвичний спосіб. 

Або не посміхається і не сміється зовсім. 

 

66. САМОКОНТРОЛЬ 

 

Хід тесту: спостерігайте за поведінкою клієнта під час засідання, коли він самостійно 

працює над завданням, яке він добре знає. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт працює тихо і спокійно: рідко (1раз) проявляється під час роботи 

спосіб поведінки, який заважає іншим (свист, розмова із самим собою, стукає матеріалом, 

обіймає ніжки стола колінами). 

Обнадійливо (0) – клієнт демонструє під час роботи поведінку (до 5 разів), яка може трохи 

заважати іншим. 

Не зараховано (–) – клієнт демонструє погані звички під час роботи, які дуже заважають 

іншим (постійні голосні розмови із самим собою, часте падіння матеріалів, обіймань стола). 

Або він часто демонструє (більше 5-ти разів) під час тесту поведінку, яка дещо заважає 

іншим. 

 

67. ПОЗИТИВНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ У СПІЛКУВАННІ З  ЛЮДЬМИ 

 

Хід тесту: спостерігайте за поведінкою клієнта під час тесту. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт позитивно реагує на спілкування з Вами (відповідає на привітання, 

посміхається або потискає руку при привітанні, проявляє інтерес до Вашої особи, ставлячи 
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запитання, посміхається, коли його похвалити за добре виконане завдання; реагує на зміни у 

вашому голосі і міміці. 

Обнадійливо (0) – клієнт виявляє нестабільність у міжлюдському спілкуванні (демонструє то 

позитивні, то негативні ознаки).  

Не зараховано (–) – клієнт проявляє під час тесту лише 1 раз позитивну реакцію. 

 

68. НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ ПОВЕДІНКИ У СПІЛКУВАННІ З ЛЮДЬМИ 

 

Хід тесту: спостерігайте за поведінкою клієнта під час тесту. Під час обговорення цього 

пункту повинні бути розглянуті такі негативні прояви поведінки:  

1. Агресивна або надоїдлива поведінка (протест проти вимог або злісний, впертий 

саботаж, який набуває погрозливого та потенційно небезпечного характеру); агресія 

проти різних об’єктів (кидання предметами, грюкання ними об стіну тощо); агресія 

проти осіб (намагання Вас побити або травмувати себе). 

2. Надмірний прояв любові (намагання довго тримати Вас за руку, обіймання, намагання 

поцілувати); вербальна або невербальна спроба сексуального зближення). 

3. Негативні особисті звички (голосно розмовляти, надто близько стояти під час 

спілкування, покашлювати, бризкати слиною тощо). 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виявляє рідко (1-2 рази) під час тесту легкі форми негативної 

поведінки у контактах та спілкуванні між людьми. Агресивність та докучливість не 

проявляється. 

Обнадійливо (0) – клієнт проявляє 3-5 разів негативну поведінку протягом тесту або 

демонструє під час обстеження лише один раз важку форму негативного спілкування. 

Не зараховано (–) – клієнт проявляє частіше, ніж п’ять разів легкі форми негативної 

поведінки або він показує щонайменше 2 рази серйозні агресивні чи сексуальні форми 

поведінки. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СИЛЬНІШИХ КЛІЄНТІВ 

 

Увага! Ці 4 тести лише для тих, хто у цій галузі компетенції подолав щонайменше 7 

тестів успішно і щонайменше 1 – частково. 

 

69. ТЕСТ НА ІНТЕРАКТИВНІСТЬ 
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Хід тесту: під час проведення тесту у певний момент проігноруйте клієнта на 2 хвилини. 

Спостерігайте за його поведінкою, звертаючи особливу увагу на його спробу вступити з 

Вами в контакт. Якщо він проявляє інтерактивність, відреагуйте мінімальною кількістю слів, 

спонукаючи клієнта до ініціативності у продовженні розмови. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт демонструє природнім чином інтерактивність і є в стані продовжити 

без Вашої допомоги. 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається проявити інтерактивність, але ще не в стані її 

втримати. Або він намагається проявити постійно інтерактивність, але робить це в 

невідповідний спосіб (висловлюється не до теми тощо). 

Не зараховано (–) – клієнт не намагається проявити інтерактивність з Вами. 

 

 

70. СУПРОВІД ТЕСТУЮЧОГО 

 

Хід тесту: спостерігайте за поведінкою клієнта під час прогулянки незнайомою місцевістю.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт проявляє бажання скласти Вам компанію у прогулянці незнайомою 

місцевістю (іде сам поряд з Вами, не бокує від Вас). 

Обнадійливо (0) – клієнт іде поряд з Вами, але потребує допомоги (підтримки за руку), або 

він іде сам, дещо бокуючи від Вас (відстає, або вибігає наперед).  

Не зараховано (–) – клієнт не готовий здійснити прогулянку з Вами (вагається, боїться або 

хвилюється). 

 

71. ЗАГАЛЬНО ПРИЙНЯТІ ФОРМИ  ФІЗИЧНОГО КОНТАКТУВАННЯ 

 

Хід тесту: спостерігайте за клієнтом під час Вашого з ним фізичного контакту 

(поплескування по плечі, потиск руки та інші дружні жести). 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт реагує звичайно на фізичний контакт, в якому він при рукостисканні 

бере рівночасну участь, посміхається і при торканні не відсахується. 

Обнадійливо (0) – клієнт реагує при контакті дещо незвично (напружується при торканні, 

кволо потискає руку).  
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Не зараховано (–) – клієнт уникає фізичного контакту, або сахається. Або його поведінка 

надмірно довірлива і докучлива. 

 

72. ТОВАРИСЬКА ГРА 

 

Матеріали: гральні карти, шашки, доміно тощо. 

Хід тесту: запропонуйте клієнтові вибрати гру до вподоби. Попрохайте його показати, як 

грати в цю гру. Якщо клієнт не вибрав гри, виберіть йому самі і продемонструйте, як грати. 

Пограйте разом 3 хв.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт чітко демонструє під час гри, що він є партнером. Він знає черговість 

свого ходу і правильно ходить (з або без демонстрації). 

Обнадійливо (0) – клієнт демонструє що він є партнером до певного ступеня, однак йому 

необхідно нагадувати про черговість ходу. Або він реагує лише на деяку інтерактивність 

свого партнера а на інших – ні. 

Не зараховано (–) – клієнт не усвідомлює, що він є партнером. Йому частіше потрібно 

нагадувати, коли хід його партнера; або він не реагує на інтерактивну пропозицію свого 

партнера; або його реакція на інтерактивність свого партнера – незвична. 

 

ШКАЛА ПОБУТОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ:  

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ 

 

73. ПРОСТІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт користується звичайними інструментами(молоток, викрутка, 

пасатижі, обценьки) звичним чином без унаочнення або після однієї демонстрації. 

Обнадійливо (0) – клієнт користується 1-2 видами простих інструментів або йому необхідна 

інструкція для користування ними.  

Не зараховано (–) – клієнт не користується жодним з інструментів без постійно 

інструктування. 

 

74. ПИСЬМОВЕ ПРИЛАДДЯ 

 

Оцінювання 
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Зараховано (+) – клієнт використовує звичайне приладдя, яке лежить на столі (ножиці, 

скорозшивач, клейка стрічка, діркач), звичним чином без показу або після однієї 

демонстрації. 

Обнадійливо (0) – клієнт використовує тільки один, або два види приладдя або йому 

потрібна інструкція щодо їх використання. 

Не зараховано (–) – клієнт не користується жодним приладдям, якщо немає допомоги. 

 

75. СОРТУВАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт сортує охайно без допомоги столове приладдя (ножі, виделки, 

ложки) у касету; підштаники – в одну шухляду, сорочки – в іншу. 

Обнадійливо (0) – клієнт сортує столове приладдя з деякими помилками або йому необхідна 

допомога. 

Не зараховано (–) – клієнт не сортує столове приладдя сам без постійної допомоги. 

 

76. ПІДМІТАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПОРОХОТЯГОМ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт підмітає або нормально користується порохотягом без показу або 

після однієї демонстрації.  

Обнадійливо (0) – клієнту потрібний інструктаж або повторення демонстрацій для 

підмітання або застосування порохотягу. 

Не зараховано (–) – клієнт не підмітає і не може застосувати порохотягу навіть після 

демонстрації. 

 

77. ПРИЛАДИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт використовує для прибирання звичайні прилади (моп, віник, побутові 

серветки) у звичний спосіб без показу або після однієї демонстрації. 

Обнадійливо (0) – клієнт використовує тільки один або два прилади або йому необхідна 

допомога для їх використання.  

Не зараховано (–) – клієнт не використовує жодного приладу без сторонньої допомоги. 

 

78. ПРАЛЬНА МАШИНА ТА СУШАРКА 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт в стані користуватись пралкою та сушаркою у звичний спосіб без 

показу або після однієї демонстрації.  

Обнадійливо (0) – клієнт потребує інструктажу або декількох демонстрацій щодо 

користування цими приладами. 

Не зараховано (–) – клієнт не може користуватись ані пралкою, ані сушаркою без допомоги.  

 

79. МИТТЯ ТА СУШІННЯ ПОСУДУ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт в стані помити і висушити посуд сушаркою без показу або після 

однієї демонстрації (використовує губку, миючі засоби та кухонний рушник, частково 

використовує машину для миття посуду без показу або після однієї демонстрації. 

Обнадійливо (0) – клієнту необхідна допомога або декілька демонстрацій, щоб помити і 

повитирати посуд або використати посудомийну машину. 

Не зараховано (–) – клієнт не миє і не витирає посуд, коли відсутня стороння допомога.  

 

80. КОРИСТУВАННЯ КУХОННОЮ ТЕХНІКОЮ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт використовує кухонну техніку (консервовідкривач, блендер, тостер, 

електроміксер, кавомолка) у звичний спосіб або після однієї демонстрації. 

Обнадійливо (0) – клієнт сам використовує лише один або два прилади або йому потрібна 

для цього допомога. 

Не зараховано (–) – клієнт не використовує жодних приладів, якщо йому ніхто не допомагає. 

 

ШКАЛА ПОБУТОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ:  

САМОСТІЙНІСТЬ 

 

81. ОДЯГАННЯ ТА СЛІДКУВАННЯ ЗА СВОЄЮ ЗОВНІШНІСТЮ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт одягається та роздягається самостійно: він вибирає потрібний одяг і 

одягає нижню білизну та верхній одяг, пальто, піжаму та інший одяг та може самостійно 

впоратись із ґудзиками, блискавкою, ременем тощо. Він самостійно слідкує за своєю 
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зовнішністю: дбає про чистий та охайний вигляд, користується дезодорантом, розчісує 

волосся. 

Обнадійливо (0) – клієнт частково одягається і роздягається самостійно (наприклад: одягає і 

знімає штани), проте потребує допомоги в інших аспектах; або він одягається самостійно, 

але дивно (одягає піжаму до школи або одягається невідповідно до погоди). Клієнт стежить 

за своїм зовнішнім виглядом, проте потребує допомоги у певних аспектах (сам розчісується, 

але не може обрізати нігті; або він досягає відповідного рівня догляду за зовнішністю не у 

всіх аспектах. 

Не зараховано (–) – клієнт потребує допомоги у більшості або у всіх аспектах одягання і 

догляду за зовнішністю. 

 

82. КУПАННЯ І ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт купається самостійно: він самостійно напускає воду у ванну, 

встановлює душ, регулює температуру води, миє голову шампунем та сам витирається, 

самостійно купається. Він самостійно чистить зуби без нагадувань та вказівок. 

Обнадійливо (0) – клієнт полагоджує самостійно деякі аспекти купання та чищення зубів, 

однак потребує допомоги у деяких випадках; йому необхідно нагадати про цю необхідність.  

Не зараховано (–) – клієнт потребує допомоги у більшості або у всіх аспектах купання та 

чищення зубів. 

 

83. ТУАЛЕТ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт повністю самостійний у всіх аспектах туалету. Він знає, коли йому 

необхідно скористатись туалетом, може зняти і одягнути відповідний одяг, користується 

туалетним папером, вмивається та миє руки. Але щонайбільше тричі на рік вночі або і вдень 

з ним трапляється невдача в цьому плані. 

Обнадійливо (0) – клієнт самостійно користується туалетом, та все ж вдень чи вночі час від 

часу з ним трапляється невдача (рідше, ніж двічі не місяць). Або ж йому необхідно 

нагадувати про туалет. Або йому необхідна допомога у деяких аспектах туалету ( вмивання, 

користування туалетним папером). 

Не зараховано (–) – клієнт користується туалетом самостійно, але з ним трапляється невдача 

вдень чи вночі частіше ніж двічі не місяць. Або він потребує допомоги у більшості або у всіх 

аспектах туалету. 
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84. ГІГІЄНА ПІД ЧАС МІСЯЧНИХ / ГОЛІННЯ 

 

А. дотримання гігієни під час місячних.  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнтка дотримується гігієни під час місячних самостійно. Вона знає, коли 

їй потрібно користуватись засобами гігієни (тампон, прокладка) і може самостійно їх 

застосувати. Проте найбільше тричі в році з нею трапляється невдача. 

Обнадійливо (0) – клієнтка самостійно дотримується гігієни під час місячних, проте більш 

ніж тричі, менш, ніж 8 разів на рік – прокол. Або їй потрібно нагадувати про використання 

чи зміну засобів гігієни. Або вона знає, коли їй необхідно ними скористатись, але потребує 

допомоги в цьому.   

Не зараховано (–) – клієнтка потребує допомоги у застосування засобів гігієни. 

 

Б. Гоління (для чоловіків) 

 

 Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно голиться без допомоги і нагадувань 

Обнадійливо (0) – клієнт самостійно голиться але потребує нагадування чи допомоги у 

деяких аспектах гоління (налаштування станка для гоління і вказування на пропущені при 

голінні місця).  

Не зараховано (–) – клієнт потребує допомоги у всіх аспектах гоління або його хтось повинен 

голити. 

 

85. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ 

  

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт може приготувати самостійно просту страву (розігріває їжу з 

консервної банки, готує бутерброди, мюслі, нарізає овочі та фрукти, користується газовою 

плитою, щоб зварити, посмажити, спекти просту страву). 

Обнадійливо (0) – клієнт готує самостійно тільки обмежену кількість страв, наприклад: може 

намастити хліб, приготувати холодні мюслі, чи напиток із концентрату, проте не вміє 

користуватись газовою плитою, хіба що закип’ятити воду. 

Не зараховано (–) – клієнт потребує допомоги у всіх аспектах приготування їжі. 
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85. ПРОСТА ПОКУПКА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – коли в клієнта певна сума грошей, він може йти в крамницю і здійснити 

одну покупку (він самостійно вибирає товар, вміє полічити гроші і чекає решту). 

Обнадійливо (0) – клієнт може здійснити деякі аспекти покупки, але потребує  деякої 

допомоги.   

Не зараховано (–) – клієнт не може здійснити жодної покупки. 

 

85. САМОСТІЙНЕ ПЕРЕБУВАННЯ ЗА МЕЖАМИ ДОМУ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт сам долає шлях від свого дому до місць проведення дозвілля в його 

мікрорайоні. Він самостійно йде пішки, їде автомашиною, велосипедом, таксі, автобусом, 

впевнено пересікає перехрестя і реагує на світлофор та дорожні знаки.  

Обнадійливо (0) – клієнт самостійно долає шлях від дому до знайомих місць у мікрорайоні, 

проте він потребує деякої допомоги, щоб обрати відповідний номер автобусного маршруту 

чи в зупинці таксі чи при переході вулиці. Він рухається самостійно тільки в домашньому 

полі зору (гараж, подвір’я, сусідній дім). 

Не зараховано (–) – клієнт не може знайти жодного місця самостійно, окрім свого будинку та 

саду. 

 

88. СПОЖИВАННЯ ЇЖІ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно обслуговує себе за столом, він використовує столове 

приладдя, демонструє хороші манери і їсть багато різних страв.  

Обнадійливо (0) – клієнт потребує допомоги або постійного нагадування про дотримання 

правил поведінки за столом. 

Не зараховано (–) – клієнт рідко користується столовим приладдям належним чином, 

споживає тільки обмежену кількість страв і йому необхідно постійно нагадувати про 

поведінку за столом ( їсти лише із своєї тарілки, у повільному темпі).  

 

ШКАЛА ПОБУТОВОЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ:  

ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ 
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89. ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт під час проведення дозвілля проявляє певну активність протягом 

щонайменше 30-ти хв.; йдеться про час, який клієнт проводить спонтанно, без догляду за 

ним та вказівок щодо проведення часу. Певна активність – це той вид діяльності, яку він 

проводить на самоті чи з іншими, інформативна інтерактивність або заняття пов’язані з хобі.  

Обнадійливо (0) – клієнт проявляє певну активність від 5 до 30 хв. самостійно. Або йому не 

потрібні вказівки щодо проведення дозвілля протягом щонайменше 30-ти хв..  

Не зараховано (–) – клієнт не може самостійно проводити дозвілля або проводить його не 

більше 5-ти хв., без допомоги і підказок.  

 

90. САМОСТІЙНА ГРА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт грає у звичний спосіб 30 хв. і більше. Для цього йому необхідно 

щонайменше три види іграшок чи матеріалів (малювання, гра м’ячем, перегляд книжок), 

якими він займається.  

Обнадійливо (0) – клієнт гає самостійно, але обмежується одним видом матеріалу або ін. 

Використовує три і більше видів матеріалів, але потребує допомоги і вказівок, щоб пограти 

більше як 30 хв.  

Не зараховано (–) – клієнт не грає більше 10 хв. самостійно, якщо його не спонукати до 

цього. Або він користується матеріалами незвично (крутить ним в різні боки, лиже, стукає 

ним об стіл, розкидає ...).  

 

91. КОЛЕКТИВНА ГРА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт акцептує в ігровій ситуації іншу особу свідомо і проявляє інтерес до 

неї; він бере участь в грі ділиться матеріалом з іншими і є активний і товариський у грі, без 

додаткових спонукань чи вказівок. 

Обнадійливо (0) – клієнт акцептує іншу особу і проявляє до неї інтерес та неохоче ділиться 

матеріалом, забирає матеріал в інших, і в нього виникають проблеми у проведенні 

партнерської гри з іншими. Або він проводить товариську гру з іншими при наданні йому 

допомоги. 
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Не зараховано (–) – клієнт не в стані брати участь у товариській грі або ігнорує повністю 

вказівки іншої особи про ігрову ситуацію. 

 

92. КОМАНДНА ГРА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт бере участь в одній або більше простих командних іграх з однією 

особою (лото, карти, доміно); він розуміє і дотримується правил гри та черговості ходів. 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається взяти участь щонайменше в одній командній грі з 

іншою особою, але в нього виникають труднощі з дотримуванням правил, черговості ходів 

та концентрацією на грі. 

Не зараховано (–) – клієнт не робить жодних спроб взяти участь у командній грі з іншою 

особою. 

 

93. РАДІО / ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт вмикає радіо / ТБ, проявляє симпатію до певної передачі чи музики, 

самостійно шукає відповідний канал і дивиться уважно щонайменше 15 хв.  

Обнадійливо (0) – клієнт вмикає радіо / ТБ, однак не проявляє жодного уподобання до певної 

передачі.  Або він дивиться / слухає щонайменше 15 хв. ТБ / радіо. Або клієнт трохи 

дивиться чи слухає передачу, коли йому увімкнути телевізор чи приймач і знайти 

відповідний канал. 

Не зараховано (–) – клієнт мало цікавиться або взагалі не проявляє інтересу до радіо чи ТБ. 

 

94. ДОМАШНЄ ХОБІ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт без супроводу, відносно постійно, (щонайменше двічі на місяць) 

займається вдома своїм хобі (колекційний альбом, марки, майстрування). 

Обнадійливо (0) – клієнт займається своїм хобі вдома, але потребує при цьому допомоги у 

деяких аспектах (відклеювання наклейок, щоб їх наклеїти в альбом, вставляння марок). Або 

він сам проявляє в рідкісних випадках активність, займаючись рідше, ніж два рази на місяць.   

Не зараховано (–) – клієнт не займається жодним хобі дома. 

 

95. ХОБІ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ 



 70 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт без супроводу відносно регулярно (щонайменше двічі на місяць) 

займається своїм хобі поза домом (прогулянка, рибальство, плавання, праця в садку). 

Обнадійливо (0) – клієнт займається своїм хобі на свіжому повітрі, проте потребує при цьому 

допомоги в певних аспектах ( прополювання бур’яну, обробіток ґрунту, настромлювання 

наживки на гачок). Або він займається своїм хобі на повітрі дуже рідко, якщо йому про це не 

нагадувати. Або він займається цим рідше, ніж двічі на місяць. 

Не зараховано (–) – клієнт не займається жодним хобі на повітрі. 

 

96. МАСОВІ РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт проявляє інтерес щонайменше до двох заходів і бере в них участь 

(кіно, спортивні змагання, концерти, цирк). 

Обнадійливо (0) – клієнт проявляє інтерес щонайменше до одного виду таких заходів і бере в 

ньому участь (відвідує кіно); або проявляє інтерес до масових заходів, які його розважають, 

але більше ними не цікавиться, щоб зацікавитись, наприклад, виставою в театрі.  

Не зараховано (–) – клієнт не відвідує жодних розважальних масових заходів, або не 

проявляє жодного інтересу до них. 

 

97. УМІННЯ САМОМТІЙНО ПРАЦЮВАТИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт працює самостійно в робочому ритмі. Він звертається по допомогу 

лише тоді, коли не може продовжувати роботу (відсутність матеріалу, необхідність детальної 

інструкції). 

Обнадійливо (0) – клієнт працює в нестабільному ритмі, коли за ним не спостерігають, або 

звертається по допомогу без потреби (коли є очевидним, що міг би сам виконати завдання). 

Не зараховано (–) – клієнт не може сам працювати без опіки, або частіше звертається по 

допомогу без потреби. 

 

98. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Оцінювання 
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Зараховано (+) – клієнт зважає на правила безпеки (дотримується правил при користуванні 

верстатами, правильно реагує на інформацію про отруйні речовини, пожежо- та 

вибухонебезпечні предмети, небезпечні зони, розуміє сигнали тривоги.  

Обнадійливо (0) – клієнт ігнорує інколи (1 раз на місяць) правила техніки безпеки, або в 

нього виникають труднощі при розпізнаванні комплексних правил техніки безпеки. 

Не зараховано (–) – клієнт частіше нехтує правилами безпеки (більше 1-го разу на місяць), 

або має проблеми у самостійному розпізнаванні найпростіших правил безпеки. 

 

99. ПОВАГА ДО СЕБЕ ТА ДО ПРАВИЛ І ПРИПИСІВ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт демонструє повагу до власних вчинків, правил та приписів. Він 

обережний у поводженні з чужими речами. 

Обнадійливо (0) – клієнт порушує інколи (2-3 рази на місяць) правила та приписи і не 

виявляє самоповаги.  

Не зараховано (–) – клієнт порушує правила частіше ( 4 і більше разів на місяць) або 

порушує власні засади. 

 

100. НОВІ ЗАВДАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт вивчає нові завдання і виконує їх після одного чи двох пояснень або 

демонстрацій, ступінь складності яких не вищий, ніж у попередніх завданнях. 

Обнадійливо (0) – клієнт вивчає одне нове завдання і виконує його при умові отримання 

щонайменше трикратного усного пояснення та постійної демонстрації.  

Не зараховано (–) – клієнт не в стані вивчити нове завдання інакше, ніж після тижневого 

навчання. 

 

101. ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ З ВІДТЕРМІНУВАННЯМ 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт пам’ятає доручення, час відтермінування яких становить 

щонайменше 10 хв. і коректно їх виконує („Коли прибереш в кімнаті, принеси, будь ласка, 

пошту!” або „Коли повечеряєш, винеси, будь ласка, сміття!”). 

Обнадійливо (0) – клієнт пам’ятає доручення з відтермінуванням 5-10 хв.; але він не завжди 

може його виконати або йому потрібно постійно нагадувати, що він повинен зробити. 
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Не зараховано (–) – клієнт не може виконати жодного доручення з відтермінуванням без 

супроводу.  

 

102. ТЕРПИМІСТЬ ДО ВТРУЧАНЬ (ПЕРЕШКОД) 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – коли клієнт самостійно і сконцентровано працює над завданням, терпляче 

ставиться до втручання без ознак фрустрації чи страху, відновлює свою роботу і продовжує 

наполегливо працювати.  

Обнадійливо (0) – коли клієнт сконцентровано працює над завданням, але реагує на 

втручання дещо роздратовано або йому потрібно нагадувати продовжувати роботу. 

Не зараховано (–) – коли клієнт працює, однак реагує на втручання виразно роздратовано 

(покидає роботу, впадає в істерику, розмахує руками). Або йому необхідна фізична 

допомога, для повернення до роботи. 

 

103. ЗДАТНІСТЬ ПРИСТОСУВАТСЬ ДО  ЗМІН В УСТАЛЕНОМУ  ПОРЯДКУ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт не реагує незвично на зміни в усталеному розпорядку дня щоденної 

діяльності чи на зміну звичного оточення (зміна режиму харчування, перестановка меблів, 

заміна довіреної особи). 

Обнадійливо (0) – клієнт реагує на зміни дещо роздратовано не більше ніж у 2-5 випадках. У 

нього виникають труднощі пристосування (підвищена збудженість, наполягає на поверненні 

до старого, розгублюється і не може себе організувати). 

Не зараховано (–) – клієнт має великі труднощі з пристосуванням до змін в усталеному житті 

(3-5 і більше випадків). 

 

104. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОГО ПРОСТОРУ І РЕЧЕЙ 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт дбає про свою кімнату і утримує в порядку свої речі без нагадування. 

Обнадійливо (0) – клієнту необхідно щонайменше 2 рази на тиждень нагадувати про 

дотримання порядку в його кімнаті та піклування про свої речі.  

Не зараховано (–) – клієнт не утримує свою кімнату в порядку і зовсім не дбає про свої речі, 

якщо йому не нагадувати про це щонайменше 3 рази на тиждень. 

 

ШКАЛА ПОБУТОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

105. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОСНОВНІ ПОТРЕБИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт чітко і зрозуміло без нагадувань та вказівок повідомляє про свої 

природні потреби. 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається повідомити про свої потреби, але не завжди зрозумілим 

чином (жестами, мімікою, бурмотінням, одним сигналом на всі потреби). Або він про деякі 

потреби повідомляє, а про інші – ні (1/4 випадків – успішна).  

Не зараховано (–) – клієнт не повідомляє успішно про свої природні потреби (менше ніж 1/4 

успішності). 

 

106. ЗДАТНІСТЬ ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СВІЙ АКТУАЛЬНИЙ СТАН 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт звично і зрозуміло дає відповідь на такі запитання: „Чи ти 

голодний?”, „Чи ти не хочеш пити?”, „Чи ти вже готовий?” 

Обнадійливо (0) – клієнт відповідає на деякі питання звичайно, а на інші  - невизначено. Або 

він не завжди правильно відповідає на всі запитання. 

Не зараховано (–) – клієнт не дає жодної правильної відповіді на жодне запитання щодо його 

стану. 

 

107. РОЗУМІННЯ ПОНЯТЬ 

 

Цей тест визначає здатність клієнта розуміти понять, які застосовуються у повсякденній 

розмові:  

1. Окреслення осіб та предметів (п. Франк, вчитель, молоко, диван). 

2. Опис видів діяльності (плавати, одягатись, плакати, розмовляти). 

3. Окреслення місцезнаходження (на кухні, на роботі, під покривалом). 

4. Часові поняття (пізніше, вранці, тепер). 

5. Обґрунтування та причина (чому, тому що). 

6. Черговість, послідовність (спочатку ми поїмо, а потім гратимемо в доміно). 

 

Оцінювання 
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Зараховано (+) – клієнт добре розуміє 5-6 понять, коли вони застосовуються кимось іншим у 

повсякденному спілкуванні. 

Обнадійливо (0) – клієнт розуміє 2-4 поняття, або він розуміє щонайменше 5 понять та не 

завжди розуміє усі окреслення (розуміє деякі часові поняття, а інші – ні). Або він розуміє 

опис діяльності, яку спостерігає і яка є для нього актуальною, але не розуміє діяльності, якої 

не спостерігає. 

Не зараховано (–) – клієнт не розуміє більше одного поняття, яке використовується у 

повсякденних розмовах. 

 

108. ВИРАЖЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

Цей тест визначає уміння клієнта активно застосовувати у повсякденній розмові поняття, які 

він засвоїв у тесті 107.  

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт у щоденному спілкуванні використовує звичним чином щонайменше 

4 поняття. 

Обнадійливо (0) – клієнт використовує щонайменше 2 поняття звичним чином, або він 

використовує щонайменше 4 поняття, але недоречно.  

Не зараховано (–) – клієнт використовує лише одне поняття у щоденному спілкуванні. 

 

109. ЧИТАННЯ ТАБЛИЧОК З ІНФОРМАІЄЮ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт читає та розуміє прості письмові повідомлення на табличках 

(чоловічий, жіночий, стороннім вхід заборонено, туалет, вхід, вихід, стоп). 

Обнадійливо (0) – клієнт читає і розуміє лише 1-2 таблички. 

Не зараховано (–) – клієнт не читає і не розуміє жодної інформаційної таблички. 

 

110. УМІННЯ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт здійснює приватну або суспільну телефонну розмову: він самостійно 

набирає потрібний номер, самостійно веде розмову і може самостійно прийняти телефонний 

дзвінок. 
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Обнадійливо (0) – клієнт веде телефонну розмову, проте потребує допомоги у деяких 

аспектах: знайти чи набрати номер, покликати до телефону потрібну людину. Або може 

лише прийняти дзвінок.  

Не зараховано (–) – клієнт не користується телефоном. 

 

111. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт використовує свої комунікативні навички, щоб взяти активну участь 

у соціальній діяльності і він реагує на комунікативні пропозиції інших (реагує на запрошення 

до спільної гри або на пропозицію щось розділити; пояснює або розуміє правила або план 

діяльності, коментує діяльність. 

Обнадійливо (0) – клієнт використовує свої комунікативні навички не постійно, а лише для 

того, щоб взяти участь у соціальній діяльності. 

Не зараховано (–) – клієнт не використовує жодних навичок для того, щоб взяти участь у 

соціальній активності. 

 

112. СПОНТАННА БЕСІДА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт спілкується постійно з іншими особами, добре підтримує бесіду і 

його розмова – змістовна. Ехолалія, стереотипні фрази або жаргон використовується рідко 

або відсутні в розмові. Розмова не обмежується лише коментарем щодо основних потреб та 

щоденної діяльності. Клієнт ставить питання особистого характеру або відповідає на них, 

коментує щоденні успіхи або зміни в розпорядку денному або говорить про свою діяльність. 

Обнадійливо (0) – у розмовах яскраво виражена ехолалія, стереотипні фрази, жаргон у 

переважній кількості або розмова обмежується тільки безпосереднім коментарем щодо 

головних потреб та повсякденної рутини. 

Не зараховано (–) – клієнт не веде жодної розмови з іншими, його висловлювання 

складаються із стереотипних ехолалічних або не зрозумілих фраз чи мови. 

 

ШКАЛА ПОБУТОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: 

ПОВЕДІНКА У СПІЛКУВАННІ МІЖ ЛЮДЬМИ 

 

113. ПОЗИТИВНИЙ СПОСІБ У МІЖЛЮДСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ (З ДОВІРЕНОЮ 

ОСОБОЮ) 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт реагує стабільно на позитивне спілкування з довіреною особою та 

іншими домашніми. Його реакція є звичайною відповідно до ступеня знайомства. Клієнт 

пізнає, наприклад, знайомих серед інших; він спонтанно вітається із знайомими, знає їх 

поіменно і знає який стілець, ліжко або ж інші предмети належать їм особисто; він ініціює 

ігри та інше інтерактивне спілкування та бере в них участь; він дружньо плескає інших по 

плечі та дозволяє зробити це зі собою, обіймає інших і в відповідає взаємністю. 

Обнадійливо (0) – клієнт інколи показує позитивну інтерактивну поведінку, а інколи – ні. 

Або він реагує позитивно на знайомих, проте не акцептує їхнє спілкування з іншими. 

Не зараховано (–) – клієнт рідко виявляє позитивний спосіб поведінки у поводженні з 

довіреними особами. 

 

114. ПОЗИТИВНИЙ СПОСІБ ПОВЕДІНКИ У СПІЛКУВАННІ З ЧУЖИМИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт  реагує звичайно на позитивну соціальну взаємодію з чужими, 

наприклад, сміється або вітається з незнайомими в помешканні і відповідає їм взаємністю, 

проте не робить цього на вулиці чи в офіційних місцях. З чужими обмежується в 

рукостисканні та в інших фізичних контактах і не спілкується з ними на вулиці. Клієнт може 

поставити короткі запитання або давати на них відповіді. Він не може сісти в чуже авто або 

увійти в чужий дім.   

Обнадійливо (0) – поведінка клієнта у стосунках з чужими не завжди однакова або дещо 

незвична. Інколи він не відповідає на соціальну взаємодію, не відповідає на привітання або 

надто довірливий.  

Не зараховано (–) – клієнт рідко виявляє будь-який позитив у стосунках з чужими. Або він не 

розрізняє знайомих і чужих. 

   

115. НЕГАТИВНИЙ СПОСІБ ПОВЕДІНКИ У МІЖЛЮДСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

При вирішенні цього тесту необхідно розглянути такі негативні способи поведінки:  

1. Агресивна або набридлива (спротив щодо вимог чи вказівок, злісний протест, який 

містить загрозу чи небезпеку); агресія проти предметів 

(розкидування речей, грюкання ними об стіну); агресія проти осіб (намагання побити 

когось або заподіяти шкоду собі) 
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2. Надмірного виявлення любові (обійми, поцілунки, обнюхування, вербальне або не 

вербальне намагання сексуального зближення, довге тримання за руки, або навпаки – 

уникнення фізичного контакту взагалі).  

3. Негативні особисті звички (надто голосно розмовляти, заблизько стояти до 

співрозмовника, ексцесивне сопіння, плювання чи кашляння під час розмови). 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виявляє рідко (1 раз на місяць) легкі форми негативної поведінки у 

між людському спілкуванні. Агресивні та набридливі форми не спостерігаються. 

Обнадійливо (0) – клієнт виявляє більше, ніж 1 раз на місяць негативні форми поведінки. 

Або він демонструє складніші форми негативної поведінки (загроза або спроба нападу чи 

заподіяння собі шкоди). 

Не зараховано (–) – клієнт виявляє майже щодня легкі форми негативної поведінки або 

частіше (5 чи більше разів на рік) важкі форми її.  

 

116. ЗУСТРІЧ, ВІДКРИТЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт проявляє радість при зустрічі і спілкуванні під час відзначення свят, 

дня народження, вечірки, прийому гостей і бере активну участь у цих заходах, активно 

контактує. 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається контактувати з іншими, але йому бракує необхідних 

соціальних навичок для цього. Або він частково бере участь у зустрічі, але вступає у 

мінімальну взаємодію з іншими особами. 

Не зараховано (–) – клієнт не вступає в жодну соціальну взаємодію під час заходів. 

 

117. РЕАКЦІЯ НА ПРИСУТНІСТЬ ІНШОЇ ОСОБИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт усвідомлює присутність інших і реагує нормально (спостерігає за 

співмешканцями, зауважує на появу чи зникнення когось, розглядає іншу особу під час 

розмови і розмовляє або може порозумітись за допомогою жестів у залежності від рівня 

комунікативних навичок). 

Обнадійливо (0) – клієнт інколи не зауважує присутність іншої особи (не більше 2-5 разів),  

Не зараховано (–) – клієнт частіше не помічає інших (3-5 разів), не спостерігає за ними і не 

реагує на них. 
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118. СПРИЙМАННЯ ЛЮДЕЙ З ОТОЧЕННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт поводить себе в присутності інших осіб відповідно (дотримується 

дистанції, не допускає зайвої фізичної близькості, може почекати в черзі). 

Обнадійливо (0) – клієнт проявляє в присутності інших максимально 1 раз на день дещо 

незвичну поведінку (не дотримується дистанції, не витримує в черзі, за голосно розмовляє).  

Не зараховано (–) – клієнт частіше (більше одного разу на день) демонструє незвичне 

сприймання оточуючих (штовхається, демонструє загрозливу поведінку, сперечається). 

 

119. НАМАГАННЯ ЗНАЙТИ ВІДПОВІДНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт активно і постійно шукає товариство однієї чи багатьох осіб вдома 

або по-сусідству і проявляє бажання контактувати сам чи відповідає взаємністю на бажання 

інших ( відвідує когось або запрошує когось до себе, грає з іншими в ігри, ділиться 

матеріалами і працює з ними разом).  

Обнадійливо (0) – клієнт час від часу контактує з однією або більше особами (це частіше 

довірена особа, ніж члени групи), проте не шукає активно контакту. Або він намагається 

вступити в соціальні відносини проте йму бракує необхідних навичок. 

Не зараховано (–) – клієнт не проявляє жодного чіткого бажання вступити в соціальний 

контакт з жодними особами. 

 

120. ЗДАТНІСТЬ НЕ ЗАВАЖАТИ ІНШИМ В ТРАКТІ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Спостерігайте за клієнтом під час його самостійної роботи чи гри. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт не заважає іншим: коли працює з матеріалом чи використовує меблі, 

які потрібні іншим чи їм належать, коли налаштовує радіо чи музичну апаратуру, коли 

відчиняє або зачиняє без дозволу двері чи вікно. 

Обнадійливо (0) – клієнт суттєво заважає іншим не частіше, ніж 2 рази на тиждень.  

Не зараховано (–) – клієнт заважає іншим суттєво більше 2 разів на тиждень. 

 

ШКАЛА ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК: ШКОЛА / РОБОТА 
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121. СОРТУВАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт сортує малі предмети (різноманітні цвяхи, гайки, ґудзики точно або з 

мінімальними помилками без підказок). 

Обнадійливо (0) – клієнт потребує час від часу допомоги або він допускає багато помилок. 

Не зараховано (–) – клієнт не може сортувати, якщо йому не допомагати постійно.  

 Занотуйте кількість предметів посортованих за 15 хв. 

 

122. МОНТУВННЯ ПРЕДМЕТІВ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт монтує предмети з 3-ох або більше елементів після 1-2 демонстрацій 

(кулькова ручка, кишеньковий ліхтарик з батарейкою, гвинт з шайбою та гайкою). 

Обнадійливо (0) – клієнт потребує суттєвої допомоги або повторення демонстрацій для 

успішного монтування. Або він не може розпочати без суттєвої допомоги.  

Не зараховано (–) – клієнт не в стані зібрати предмет без постійної допомоги. 

 

123. УПОРЯДКУВАННЯ І СКЛАДУВАННЯ ЗГІДНО  СИМВОЛІВ  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт упорядковує документи чи картотеку згідно певного порядку, 

враховуючи символи на них, допускаючи при цьому деякі помилки. 

Обнадійливо (0) – клієнт може впорядкувати з деякими помилками стосовно  порядку при 

допомозі жестами або більш суттєвій допомозі. 

Не зараховано (–) – клієнт не впорядковує зовсім без постійної допомоги. 

 

124. ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТИХ МЕХАНІЗМІВ І ПРИСТРОЇВ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт в стані належно, без допомоги або після 1 демонстрації 

користуватись простими механізмами та пристроями (питний автомат, ножиці, 

швидкозшивач  та прості ручні інструменти). 

Обнадійливо (0) – клієнт потребує для користування цими пристроями час від часу 

інструкцій чи повторення демонстрацій. 
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Не зараховано (–) – клієнт не користується жодними простими механізмами без допомоги і 

постійного супроводу. 

 

125. РОЗРІЗНЕННЯ ВЕЛИЧИН (РОЗМІРІВ) 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт в стані порівняти і розрізнити предмети за їх розмірами („великий” 

стосовно „малого”). 

Обнадійливо (0) – клієнт допускає деколи помилки при порівнянні і розрізненні предметів. 

Не зараховано (–) – клієнт не розрізняє предметів за розмірами.  

 

126. ВИМІРЮВАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт проводить детальне лінійне вимірювання, використовуючи лінійку, 

рулетку, складний метр; він занотовує результати або практично їх використовує (точно 

маркує, записує довжину). Або клієнт точно вимірює масу предметів за допомогою ваги, 

занотовує і використовує на практиці результати. 

Обнадійливо (0) – клієнт потребує деякої допомоги для здійснення точних вимірів або він 

допускає деякі помилки при лінійному вимірюванні, коли працює самостійно. Або потребує 

допомоги при зважуванні самостійно.  

Не зараховано (–) – клієнт не може вимірювати самостійно.  

 

127. ПАКУВАННЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт отримує предмети для пакування; він пакує предмети у контейнер 

(конверт, пакет), закриває їх і ставить контейнер на місце (в ящик або на стелаж).  

Обнадійливо (0) – клієнт потребує допомоги у в багатьох аспектах при пакуванні, або він 

допускає багато помилок при пакуванні. 

Не зараховано (–) – клієнт не може запакувати жодного предмета без постійної допомоги. 

 

128.УТРИМАННЯ ВЛАСНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ В ЧИСТОТІ І ПОРЯДКУ 

 

Оцінювання 
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Зараховано (+) – клієнт утримує самостійно робоче місце в порядку або він потребує хоча б 

одного нагадування. 

Обнадійливо (0) – клієнту потрібні вказівки, нагадування та допомога для утримування свого 

робочого місця в частоті і порядку. 

Не зараховано (–) – клієнт не утримує робочого місця в чистоті без допомоги, вказівок чи 

нагадувань. 

 

ШКАЛА КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛА / РОБОТА: 

САМОСТІЙНІСТЬ 

 

129. ТУАЛЕТ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт повністю обслуговує себе в усіх аспектах туалету самостійно; він 

знає, коли йому потрібно відвідати туалет, може зняти і одягнути відповідний одяг, 

користується туалетним папером, вмивається, миє руки. Проте інколи вночі чи вдень (3 рази 

на рік) трапляється невдача. 

Обнадійливо (0) – клієнт користується туалетом самостійно, але трапляється інколи (рідше 

двох разів на місяць) невдача. Або йому необхідно нагадувати про відвідування туалету, або 

йому потрібна допомога (помитись, прийняти душ тощо). 

Не зараховано (–) – клієнт користується туалетом самостійно, проте трапляється невдача 

вдень чи вночі (2 або більше разів намісять). Або йому потрібна допомога у більшості або і у 

всіх аспектах туалету. 

 

130. УМІННЯ САМОСТІЙНО ЇСТИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт їсть самостійно. Він виймає із сумки свій обід, або замовляє в кафе, 

накриває на стіл, після їди чистить свої сумку. Під час обіду користується столовим 

приладдям, обслуговує себе самостійно, споживає різні види страв. 

Обнадійливо (0) – клієнт користується ложкою і/або виделкою без допомоги, проте потребує 

допомоги у деяких аспектах (принести страву, нарізання, приготування їжі, прибирання). 

Або клієнт повинен отримати спеціальну їжу, оскільки харчується напр.. дієтично.  

Не зараховано (–) – клієнт не користується столовими приладами або споживає обмежену 

кількість страв (менше, ніж 8 видів). 
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131. ПОВЕДІНКА ЗА СТОЛОМ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт показує переважно добру поведінку за столом; він жує із закритим 

ротом, користується серветкою, їсть в помірному темпі акуратно і зі своєї тарілки. 

Обнадійливо (0) – клієнт інколи потребує нагадувань про добрі манери або він переважно 

показує 1 чи 2 випадки поганої поведінки (вкажіть специфіку).   

Не зараховано (–) – клієнт рідко виявляє гарні манери за столом, якщо йому про це не 

нагадувати або він переважно показує три або й більше випадків поганих манер (вкажіть 

специфіку їх). 

 

132. САМОСТІЙНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ТЕРИТОРІЄЮ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно без проблем пересувається в приміщенні школи чи там, 

де він працює, також і прилеглою територією. Він не помиляється, не тиняє безцільно туди-

сюди і не втікає. 

Обнадійливо (0) – клієнт частіше ніж раз на тиждень може без труднощів покинути клас чи 

робоче місце і дійти до менш знайомого місця (туалет, кафе); проте йому потрібна допомога, 

щоб знайти інші потрібні місця в будівлі чи на прилеглій території.  

Не зараховано (–) – клієнт дорогою блукає або залишає територію або в нього виникають 

інші проблеми, коли він виходить за межі робочого приміщення чи класу. 

 

133. ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ: ДОТРИМУВАННЯ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт знає і дотримується свого розпорядку дня; усі види діяльності 

починає і завершує самостійно, вчасно з’являється в класі чи на робочому місці, 

повертається після обідньої перерви на потрібне місце і продовжує роботу. 

Обнадійливо (0) – клієнт потребує інколи вказівки (не більше, ніж тричі на день), щоб 

дотримуватись свого розпорядку. 

Не зараховано (–) – клієнту потрібно постійно (більше, ніж тричі на день) нагадувати про 

дотримування свого розпорядку. 

 

134. ПОВЕДІНКА ПРИ ЗМІНІ ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт зібраний і уважний; він не реагує на перешкоди і не демонструє 

ознак роздратування (при змінах перерви – роботи – обідньої перерви або при зміні одного 

завдання на інше). 

Обнадійливо (0) – клієнт регулярно демонструє суттєві труднощі (не більше, ніж 2 – 5 

випадків) при зміні різних видів діяльності (агресивна поведінка, емоційне збудження або 

понижена увага для наступної діяльності). 

Не зараховано (–) – у клієнта частіше (3-5 і більше разів) виникають  труднощі при зміні 

виду діяльності; ці проблеми можуть мати масштабний характер або бути дуже агресивними. 

 

135. АДАПТУВАННЯ ДО ЗМІН У ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт без проблем акцептує зміни у звичному розпорядку дня, у звичній 

діяльності чи у звичному оточенні (зміна часу харчування, вчителя чи довіреної особи чи 

перестановка меблів). 

Обнадійливо (0) – клієнт виявляє рідко або малі труднощі (3-5 разів) пристосування при 

змінах у повсякденній діяльності (збудження, важко організовується, повертається до 

старого розпорядку, помиляється). 

Не зараховано (–) – клієнт демонструє великі труднощі і часто (3-5 і більше), коли треба 

адаптуватись до змін в розпорядку. 

 

136. ПОВЕДІНКА В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 

  

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт поводить себе нормально у громадських місцях. Він не демонструє 

жодної  деструктивної чи агресивної поведінки, яка б привертала до себе увагу інших. 

Обнадійливо (0) – клієнт рідко (2-5 разів) демонструє незвичну поведінку, яка привертає 

увагу інших (розмахування руками, розгойдування корпусу, недоречний сміх. 

Не зараховано (–) – клієнт демонструє у громадських місцях випадки дещо незвичну або 

неприйнятну поведінку у громадських місцях (напад агресії, відкрита мастурбація, 

заподіяння собі шкоди) 3-5 або й більше разів.  

 

ШКАЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ЧИ РОБОТИ 

 

137. ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт під час дозвілля організовує свою діяльність протягом 30 хв.; це 

стосується часу, який він проводить самостійно без вказівок чи супроводу. Це можуть бути 

ігри як самостійні так і з кимось або заняття своїм хобі.  

Обнадійливо (0) – клієнт займається щонайменше 5 хв. звичайно без нагляду або він 

потребує інструкцій і вказівок для 30 хв. проведення дозвілля. 

Не зараховано (–) – клієнт не може проводити дозвілля ні самостійно, ні з інструкціями чи з 

наглядом. 

 

138. САМОСТІЙНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт займається сам нормально протягом 30 хв. і довше. Він займається 

трьома різними видами діяльності (малювання, розглядання журналу, вправи з м’ячем. 

Обнадійливо (0) – клієнт займається самостійно одним чи двома видами діяльності. Або він 

займається трьома і більше видами з вказівками протягом 30 хв. 

Не зараховано (–) – клієнт займається не довше , ніж 5 хв. самостійно без постійного 

спонукання. Або він використовує матеріал незвично (крутить, вимахує ним, лиже тощо).  

 

139. УЧАСТЬ У ТОВАРИСЬКІЙ ГРІ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – в ігровій ситуації клієнт усвідомлює присутність інших осіб і проявляє до 

них інтерес. Він бере участь у грі, ділиться матеріалом з іншими, проявляє активність та 

співробітництво без зайвих нагадувань. 

Обнадійливо (0) – клієнт усвідомлює присутність інших або проявляє інтерес до них, але 

неохоче ділиться матеріалами, відбирає матеріал в інших і має суттєві проблеми у 

співробітництві. Або він грає з партнерами після певних вказівок. 

Не зараховано (–) – клієнт не в стані вести партнерську гру і не бере до уваги зауваження. 

 

140. ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт радий обідній перерві і використовує її належно. Проводить час 

самостійно (неформальні розмови з іншими або сам бавиться). 
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Обнадійливо (0) – клієнт займається самостійно на перерві щонайменше 25 % вільного часу 

або він більше показує свою втіху, ніж тішиться насправді перервою. 

Не зараховано (–) – клієнт займається на перерві не довше двох хвилин, або він не може 

відрізнити перерву від роботи. 

 

141. КОЛЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт бере активну участь в колективній діяльності (пікнік, вечірка); він 

проявляє інтерес до цієї діяльності і знає з якого приводу вона відбувається або де вона буде. 

Обнадійливо (0) – клієнт бере активну участь у колективній діяльності але не знає, з якого 

вона приводу. Або дуже тішиться напередодні, проте не проявляє інтересу, коли подія 

відбувається.  

Не зараховано (–) – клієнт не бере жодної участі або не проявляє інтересу до спільної 

діяльності. 

 

142. СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ / АВТОМАТ ДЛЯ НАПОЇВ  

 

А. Спортивна діяльність (школа) 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт успішно проводить гру, одну або більше (футбол, волейбол); він 

активно грає і розуміє правила гри. 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається взяти участь щонайменше в одній спортивній грі, але 

потребує роз’яснень правил або підтримки певних рухів тіла (удар по волейбольному м’ячу, 

розуміння подачі, естафети, передачі естафети). 

Не зараховано (–) – клієнт не робить жодної спроби взяти участь у жодній грі. 

 

Б. Автомат для напоїв (на робочому місці) 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт самостійно купує з автомата. Він сам вибирає товар, кидає правильно 

гроші в отвір для грошей і бере товар та отримує решту. 

Обнадійливо (0) – клієнт здійснює деякі аспекти покупки з автомата самостійно, але 

потребує допомоги в інших аспектах (кидає недостатньо грошей, залишає решту). 
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Не зараховано (–) – клієнт не в стані здійснити будь який крок з покупки з автомата ні 

самостійно, ні з підказкою.  

 

143. ВИВЧЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ДОЗВІЛЛЯ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт намагається регулярно (частіше, ніж 1 раз на місяць) випробувати 

новий вид дозвілля на пропозицію свого вчителя, нові шляхи організації дозвілля (вивчення 

нової гри або ознайомлення із хобі, розширення лектури).  

Обнадійливо (0) – клієнт намагається випробувати нові види дозвілля, але має труднощі при 

їх вивченні. Або інтерес до нових видів дозвілля є дуже коротким. Або він пробує новий вид 

відпочинку самостійно раз на місяць або рідше. 

Не зараховано (–) – клієнт намагається випробувати новий вид дозвілля менше, ніж двічі на 

рік або не прислухається до пропозицій вчителя. 

 

144. ВІЛЬНИЙ ЧАС ВДОМА 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт демонструє стійкий інтерес до одного чи більше видів домашнього 

дозвілля і займається ними щонайменше двічі на місяць (читання, настільний теніс або хобі). 

Обнадійливо (0) – клієнт бере участь менше, ніж двічі на місяць у домашньому дозвіллі або 

він потребує допомоги чи вказівок в певних аспектах діяльності, щоб підтримати інтерес до 

заняття. 

Не зараховано (–) – клієнт не демонструє жодного інтересу до проведення вільного часу. 

 

ШКАЛА КОМПЕТЕНЦІЇ; ШКОЛА/ РОБОТА 

ПОВЕДІНКА НА РОБОТІ 

 

145. ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ 

 

(Цей пункт стосується часу, але не темпу роботи) 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – коли клієнт працює  над добре знайомим щоденним завданням (сортування, 

монтування, пакування) самостійно та без перешкод у межах 30 хв. 



 87 

Обнадійливо (0) – клієнт працює самостійно щонайменше 5 хв. без перешкод над добре 

знайомим завданням. 

Не зараховано (–) – клієнт не може працювати самостійно протягом 5 хв. над добре 

знайомим йому завданням. 

 

146. РОБОЧИЙ ТЕМП 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – коли клієнт працює над знайомим завданням, дотримується ритмічного, 

безперервного робочого темпу протягом години продукуючи нерівномірну кількість виробів. 

Обнадійливо (0) – клієнт, працюючи над знайомим завданням, змінюючи робочий темп між 

ритмічним та тривалим з одного боку, та нестабільним, змінним з другого боку, продукує 

нерівномірну кількість виробів протягом години. 

Не зараховано (–) –коли  клієнт працює над знайомим завданням дуже повільно, або з 

непередбачено-змінному робочому темпі. 

 

147. НОРМА ПОМИЛОК 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – коли клієнт виконує доступні для нього завдання, не допускаючи при цьому 

жодних помилок або незначну їх кількість (0 – 10 %). 

Обнадійливо (0) – норма помилок коливається в залежності від завдання: при виконанні 

одних – незначну кількість, а при інших – більшу. Допустима норма помилок 11 – 50%.   

Не зараховано (–) – клієнт допускає в роботі як правило багато помилок (понад 50%).  

Нотуйте усі знайомі завдання і оцініть звичайну норму помилок клієнта за кожну із цих 

робіт. 

 

148. ДОТРИМАНН ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт постійно дотримується правил безпеки (напр.. при користуванні 

станком чи верстатом, реакція на застереження у вигляді умовних позначок для отруйних чи 

вогненебезпечних речовин, розпізнавання та уникнення небезпечних зон та предметів).  

Обнадійливо (0) – клієнт інколи (1 раз не місяць) нехтує правилами безпеки, або в нього 

виникають труднощі у комплексному дотримуванні правил безпеки. 
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Не зараховано (–) – клієнт нехтує частіше, ніж раз на місяць правилами безпеки або в нього є 

проблеми при самостійному дотримуванні правил безпеки. 

 

149. ВЛАСНІСТЬ, ПОВАГА ДО ПРАВИЛ ТА ПРИПИСІВ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт демонструє пошану до правил та приписів. Він обережний у 

поводженні з чужими речами та зі шкільною власністю та інструментами. 

Обнадійливо (0) – клієнт не дотримується інколи (2-3 р. на місяць) правил та приписів або 

недбайливо поводиться з чужою власністю. 

Не зараховано (–) – клієнт частіше порушує (більше, ніж 4 р. на місяць) правила та приписи, 

закони щодо власності. 

 

150. УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ ПОРЯД З ІНШИМИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – на поведінку клієнта не впливає негативно присутність іншого працівника 

поряд. Клієнт продовжує працювати, він ні не лякається, ні не припиняє роботу.  

Обнадійливо (0) – клієнт демонструє дещо незвичну поведінку, коли працює поруч з іншими 

( погано зосереджується, уникає зустрічного погляду). 

Не зараховано (–) – клієнт демонструє виразно незвичну поведінку, коли поряд працюють 

інші (повне припинення роботи), або його продуктивність помітно зменшується. 

 

151. ВЗАЄМНИМИ З АВТОРИТЕТНИМИ ОСОБАМИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт ставиться з повагою до авторитетів, притримується їхніх вказівок, 

рідко перериває розмову і не сперечається з ними. Він не демонструє жодної незвичної 

поведінки (агресивної чи надто фамільярної). 

Обнадійливо (0) – трапляється інколи (2-5 р. на тиждень), що клієнт демонструє 

авторитетним особам незвичну поведінку (неслухняність, суперечка, незначна фізична 

агресивність,  надмірна фамільярність). 

Не зараховано (–) – це трапляється частіше, ніж 6 р. на тиждень, що клієнт демонструє 

незвичну поведінку або він демонструє важкі форми агресивності.  

 

152. ПРИСУТНІСТЬ В ШКОЛІ АБО НА РОБОЧОМ МІСЦІ 
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Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт відсутній рідше, ніж 2 дні на місяць в школі або на робочому місці. 

Він присутній на заняттях чи на робочому місці у встановлений час і працездатний. Він може 

скористатись дозволом піти до лікаря або на прогулянку. 

Обнадійливо (0) – клієнт відсутній 3-8 разів на місяць. Або він не відвідує школу 1 раз на 

місяць без дозволу. 

Не зараховано (–) – клієнт відсутній 9 і більше разів на місяць або не відвідує школу більше 

одного разу без дозволу. 

 

ШКАЛА КОМУНІКАТИВНОСТІ В ШКОЛІ ТА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

153.  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СВОЇ ОСНОВНІ ПОТРЕБИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виразно повідомляє про свої основні потреби: голод, спрага, біль, 

втома, відвідування туалету без відповідних спонукань. Він це виконує на 75% самостійно. 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається повідомити про свої основні потреби, проте робить це 

в незрозумілий спосіб (жестами або якимось одним сигналом про всі потреби). Або частково 

про деякі повідомляє, а про інші – ні. Успішно виконує 25%.  

Не зараховано (–) – клієнт повідомляє про свої потреби менш, ніж у 25% випадків. 

 

154. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОТРЕБИ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виразно і зрозуміло повідомляє під час діяльності про свої потреби 

(про допомогу,  про додатковий матеріал, про виконане завдання). 

Обнадійливо (0) – клієнт намагається повідомити про свої потреби під час діяльності 

успішно у 25% випадків, хоч не завжди виразно і зрозуміло. 

Не зараховано (–) – клієнт може повідомити під час діяльності про потреби успішно менше, 

ніж у 25% випадків.  

 

155. РЕАГУВАНН НА ПРОСТІ ІНСТРУКЦІЇ 

 

Оцінювання 
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Зараховано (+) – клієнт в стані дотримуватись простих інструкцій без нагадувань та 

повторень („Поставте коробку на стіл!” або „Помийте всі тарілки!”). 

Обнадійливо (0) – клієнт дотримується простих інструкцій, але потребує все ж щонайменше 

одноразової допомоги чи нагадування. Або одні інструкції виконує, а інші – ні. 

Не зараховано (–) – клієнт рідко дотримується інструкцій або не дотримується зовсім.  

 

156. РЕАКЦІЯ НА ЗАБОРОНУ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виконує просту заборону щонайменше у 3/4 всіх випадків без 

нагадувань. 

Обнадійливо (0) – клієнт виконує прості заборону щонайменше в 1/4 всіх випадків або 

частіше, проте потребує повторення чи однієї додаткової вказівки. 

Не зараховано (–) – клієнт дотримується заборони менше, ніж в 1/4 випадків або не 

дотримується без постійного контролю. 

 

157. ЛІЧБА ПРЕДМЕТІВ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт лічить щонайменше 10 предметів без помилок. 

Обнадійливо (0) – клієнт лічить 5-9 предметів без помилок. 

Не зараховано (–) – клієнт не може полічити 5 предметів без помилок. 

 

158. НАПИСАННЯ ІМЕНІ 

  

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт пише своє ім’я правильно і виразно письмовими або друкованими 

літерами. 

Обнадійливо (0) – клієнт пише своє ім’я з однією помилкою. Або йому потрібна маленька 

допомога.  

Не зараховано (–) – клієнт не може написати свого імені без постійної допомоги.  

 

159. РОЗУМІННЯ ПОЗНАЧЕНЬ КОЛЬОРУ, ФОРМИ, ЛІТЕР ТА ЧИСЕЛ  

 

Форми (фігури): коло, трикутник, квадрат, прямокутник 

Кольори: блакитний, червоний, жовтий, зелений, оранжевий, рожевий, чорний, білий 
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Літери: А – Я 

Числа: 1 – 10  

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт знає позначення 3-4 звичайних фігур, 6-8 кольорів, 20-26 літер та 9-

10 чисел, демонструючи при цьому розуміння їх застосування („Подайте мені синій”, 

„Покладіть картки від А до Я на стіл”, „Покладіть квадрат у контейнер!”, „Принесіть 9 

ложок!”). 

Обнадійливо (0) – клієнт розуміє деякі позначення, а деякі – ні (наприклад фігури – так, 

кольори – ні), знає числа 1-4 або розуміє тільки два позначення фігур, 1-5 кольорів, 1-19 

літер, 1-8 чисел). 

Не зараховано (–) – клієнт не розуміє жодних символів. 

 

160. ІНСТРУКЦІЇ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт виконує 3/4 усіх інструкцій, що вимагають прийняття рішень („Коли 

Юрій у ванні, почекай, будь ласка”; „Коли двері відчинені, зачини, будь ласка”). 

Обнадійливо (0) – клієнт виконує 1/4 складних інструкцій, або він виконує їх при 

допоміжних вказівках та нагадуваннях.  

Не зараховано (–) – клієнт виконує менше, ніж 1/4 випадків складних завдань без допомоги. 

 

161. РЕАКЦІЯ НА ПРИСУТНІСТЬ ІНШОЇ ОСОБИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт усвідомлює присутність іншої особи і реагує нормально (спостерігає 

за ними, зауважує, коли хтось з’являється у приміщенні чи покидає його, дивиться на іншу 

особу, коли та розмовляє, може порозумітись з іншими звичним чином або жестами, в 

залежності від рівня своїх комунікативних навичок). 

Обнадійливо (0) – клієнт не заважує інколи інших осіб (більш, ніж у 2-5 випадках) або він не 

реагує на них.   

Не зараховано (–) – клієнт частіше (3-5 разів) не зауважує інших або зовсім не реагує на них. 

 

162. ПОЗИТИВНІ МІЖЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ З ДОВІРЕНИМИ ОСОБАМИ 

 

Оцінювання 
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Зараховано (+) – клієнт реагує здебільшого на позитивне спілкування із довіреною особою, із 

однокласниками чи з колегами по роботі. Його реакції звичайні і відповідні до ступеня 

знайомства. Клієнт впізнає знайому особу в приміщенні посеред інших; він спонтанно 

вітається із знайомими, знає їхні імена, знає де вони сидять, та їхні особисті речі; він імітує 

ігри та інші інтерактивні засоби і бере в них активну участь; він дружньо плескає по плечі і 

дозволяє так чинити із собою, обіймає інших і застосовує загальноприйнятні фізичні 

контакти. 

Обнадійливо (0) – клієнт демонструє з довіреною особою інколи позитивний спосіб 

спілкування, а інколи – ні. Або він реагує позитивно на знайомих, але не проявляє ініціативи 

у спілкуванні з ними. 

Не зараховано (–) – клієнт рідко демонструє позитивне спілкування з довіреними особами. 

 

163. ПОЗИТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ З НЕЗНАЙОМИМИ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт реагує звичним чином на спілкування з незнайомими. Наприклад, 

посміхається або вітається у приміщенні з чужими або реагує на їхні привітання, але не 

контактує з чужими на вулиці, за межами приміщення, в громадських місцях, з чужими 

обмежує фізичний контакт до рукостискання. Клієнт може ставити короткі запитання або 

відповідати на них. Він не може самостійно увійти в чужий дім або сісти в чужий 

автомобіль. 

Обнадійливо (0) – спілкування клієнта з чужими не завжди однакове або він демонструє 

незвичний спосіб спілкування. Інколи він не відповідає на привітання або навпаки буває 

надокучливим і надмірно фамільярним.  

Не зараховано (–) – клієнт рідко демонструє позитивне спілкування з незнайомими або він не 

відрізняє їх від знайомих. 

 

164. НЕГАТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ  

 

При відповіді на це запитання повинні бути розглянуті такі способи негативної поведінки: 

1. Агресивна або надокучлива поведінка, наприклад, спротив розпорядженням, злісний 

або пасивний опір, який несе потенційну загрозу; агресія проти об’єктів, наприклад, 

розкидування предметів, грюкання по стіні; агресія проти інших, намагання побити 

когось або заподіяти собі шкоду. 

2. Надмірна фамільярність, наприклад, непристойне обіймання, торкання чи намагання 

поцілувати; вербальні або невербальні способи сексуального зближення; намагання 
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довший час тримати вчителя за руку; або навпаки: сахання, уникання фізичного 

контакту. 

3. Негативні особисті звички, напр., надто голосна розмова, підступати надто близько і 

бризкати слиною під час розмови та ексцесивне шморгання носом або покашлювання. 

 

Занотуйте зауважені Вами інші негативні способи поведінки клієнта під час спілкування. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт рідко демонструє (1раз на місяць) легкі форми негативної поведінки. 

Агресивність та надокучливість не проявляються. 

Обнадійливо (0) – клієнт демонструє негатив більше, ніж раз на місяць (частіше голосно 

розмовляє, недовго опирається або неприйнятно обіймає). Або він демонструє суттєво 3-4 

рази в році важкі негативні способи поведінки (погрожує фізичним нападом, або робить 

спробу сексуального зближення). 

Не зараховано (–) – клієнт демонструє майже щодня легкі форми негативної поведінки. Або 

він демонструє 5 і більше разів не рік важкі форми негативної поведінки. 

 

165. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС САМОМТІЙНОГО ЗАНЯТТЯ: 

САМОКОНТРОЛЬ 

 

Оцініть поведінку клієнта під час самостійного успішного виконання завдання. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт здебільшого працює тихо і спокійно; рідко (не частіше, ніж 1 раз на 

день) проявляються способи поведінки, які заважають іншим (свистіння, намагання 

розмовляти із самим собою, надто голосне грюкання матеріалом чи приладдям, обіймання 

ніжок стола колінами. 

Обнадійливо (0) – клієнт під час роботи демонструє переважно (частіше, ніж 1 раз на день) 

звички, які заважають іншим; проте припиняє зразу, коли його попросити про це і він може 

досить довго працювати, не проявляючи негативних тенденцій. 

Не зараховано (–) – клієнт проявляє під час роботи надокучливу поведінку частіше і, як 

правило, не припиняє її на вимогу. Або він проявляє переважно (більше, ніж 1 раз на 

тиждень) сильно надокучливі способи поведінки (постійні голосні розмови із собою, часте 

падіння матеріалу, хитання столом. 

 

166. ЗДАТНІСТЬ НЕ ЗАВАЖАТИ ІНШИМ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Спостерігайте за клієнтом під час роботи або його самостійних занять. 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт не заважає іншим користуючись меблями та матеріалами, які 

належать іншим, або вони їм потрібні; також користуючись радіо чи іншою 

звуковідтворюючою технікою; або, відчиняючи двері чи вікно, без дозволу інших. 

Обнадійливо (0) – клієнт заважає іншим не більше, ніж двічі на тиждень. 

Не зараховано (–) – клієнт заважає іншим більше, ніж двічі на тиждень. 

 

167. ПОВЕДІНКА В ГРУПІ 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт працює в групі звичним чином (обмінюється матеріалом, 

дотримується правил, ділиться матеріалом, дотримується норм та правил поведінки групи, 

висловлює свою думку в загально прийнятій формі.  

Обнадійливо (0) – клієнт працює певним чином у звичний спосіб, проте інколи (2-3 рази із 5) 

проявляє пасивність, вагається співпрацювати. Або він поводиться надокучливо і не 

скооперовано 2-3 рази з 5 (не дотримується рішень групи або вагається поділитись чи 

обмінятись матеріалами з іншими.  

Не зараховано (–) – клієнт бере участь у груповій діяльності рідко або зовсім ні. 

 

168. НАМАГАННЯ ЗНАЙТИ ПЕВНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Оцінювання 

Зараховано (+) – клієнт шукає товариство певної однієї або більше осіб і проявляє  

прагнення до контакту (спільно поїсти, провести час та запрошує інших до цього, проявляє 

ініціативу поділитись речами, інтерес до співпраці та гри. 

Обнадійливо (0) – клієнту подобається контактування з певними особами (з довіреними 

особами більше, ніж із членами групи), проте активно не шукає контакту. Або він 

намагається нав’язати контакт, проте йому бракує необхідних соціальних компетенції. 

Не зараховано (–) – клієнт не проявляє жодного виразного бажання вступити в соціальний 

контакт із певними особами. 

 

 

 Частина ІV 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ 

 

Мета письмового висновку досягнутих успіхів клієнта 

 

Пропонується документувати тестові досягнення не лише шляхом анкетування, а й складати 

письмові висновки засідання ААРЕР. Мета цього повідомлення (документа) полягає в тому, 

щоб відобразити сильні та слабкі сторони клієнта, інтегрувати інформацію із різних джерел 

та сприяти розробці специфічних та загальних пропозицій для складання програм „Сприяння 

вдома, в школі та на робочому місці”. У цьому повідомленні керівник тесту може описувати 

не тільки завдання, виконані клієнтом, але й представити шляхи вирішення, обрані клієнтом і 

його поведінка з матеріалом. Це означає, що у цьому повідомленні можуть бути 

відображенні спостереження за поведінкою клієнта, за його мотивацією та соціальними 

відносинами під час проведення тесту (обстеження). Ця інформація є надто важливою при 

оцінці і упорядкуванні успіхів, навиків та умінь клієнта, щоб на її основі скласти і врахувати 

пропозиції щодо програми сприяння та вирішити, над якими уміннями слід працювати 

надалі, щоб допомогти клієнтові успішно адаптуватись у побуті або на робочому місці. 

 

Нижче подані результати (дві картки) двох досліджень (рис 1а, 1б). У першій  наочно 

замальовано кращі тестові результати (уміння) на кожній шкалі для кожної галузі 

компетенції таким чином, щоб тестуючий міг порівняти уміння клієнта у різних контекстах. 

Після того, як керівник оцінив всі пункти ААРЕР, він заповнює профільний листок „ААРЕР 

тестовий профіль: точні дані навичок” (додаток А), в якому він позначає квадратики кожної 

галузі на кожній шкалі компетенції, які відповідають кількості виконаних завдань. 

Наприклад, якщо клієнт успішно подолав 5 завдань в галузі професійних навичок у 

безпосередньо тестовій ситуації, то у першій колонці замальовують 5 квадратиків, що 

відповідає кількості „Зарахованих” завдань. Після того тестуючий може маркірувати 

завдання, оцінені „Обнадійливо”, штрихуючи при цьому відповідну кількість квадратиків. 

Якщо цей самий клієнт, який за шкалою безпосереднього спостереження виконав 5 завдань з 

професійної галузі, а при подальших трьох завданнях з цієї галузі отримав „Обнадійливо”, 

тоді заштриховуються квадратики між 5 і 8 першої колонки. 

 

Коли заповнено перший профільний листок, тестуючий повинен внести результати у другий 

профільний листок „ААРЕР тест профіль: Середнє оцінювання за шкалами та галузями 

компетенції” (Додаток А). Цей профіль дозволяє здійснити пряме порівняння як між 

окремими галузями компетенції так і між шкалами. У цій діаграмі представлено середні 
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значення загальної кількості оцінювань в окремих галузях та за шкалами. Основою для 

підрахунку є результати першого профільного листка. Так виглядає оцінювання професійних 

навичок на другому профільному листку середньої кількості усіх виконаних завдань у цій 

галузі, які взяті з першого профільного листка. Отже, всі завдання на професійні навички, 

побутові та шкільні компетенції, прямого спостереження, які оцінені на „Зараховано”, 

підраховуються та діляться на число 3. Отриманий результат вноситься у першу колонку 

другого профільного листка, в якому замальовується відповідна кількість квадратиків. 

Аналогічно поступають і з другою діаграмою стосовно середнього оцінювання шкал. 

Середнє оцінювання шкали прямого спостереження репрезентує кількість зарахованих 

завдань у всіх галузях компетенції. Усі завдання, оцінені „Зараховано”, усіх галузей 

компетенції цієї шкали додаються, а сума ділиться на 6. Так само поступають із виконаними 

завданнями, оціненими „Обнадійливо” у другому профільному листку, як і в першому. 

Тобто, після обрахування,  визначення  та замальовування середнього значення завдань, 

оцінених на „Зараховано”,  визнається середнє значення виконаних завдань, оцінених 

„Обнадійливо” і маркіруються в таблиці шляхом штрихування.  

 

Коли тестуючий підсумовує сильні та слабкі сторони клієнта, він повинен зінтегрувати 

інформацію із трьох різних джерел (пряме спостереження, домашнє інтерв’ю, в школі та на 

робочому місці). Коли шкали заповнені різними особами, вирізняється той, хто працював 

безпосередньо з клієнтом і хто може, як правило, подати найкращий звіт. Здібності клієнта 

визначаються за шістьма шкалами. Тоді автор звіту може порівняти здібності клієнта у 

кожній галузі компетенції у різних контекстах (тестування, побут, школа, робота). Особливо 

слід звернути увагу на те, чи суттєво різняться здібності в одній функціональній галузі 

окремих шкал. Але тестуючий повинен порівняти здібності в окремих галузях компетенції 

одні з одними. Тут особливо важливо врахувати ці галузі, які відображають індивідуальний 

профіль клієнта, його відносно сильні та слабкі сторони. Так само повинні ідентифікуватись 

галузі компетенції, в яких спостерігаються часткові навики, які вказують на виразний 

розвиток здібностей.  

 

Коли висновок тестування здібностей готовий, можна приступати до рекомендацій щодо 

подальшого курування. Ці рекомендації можуть носити як загальний характер, так і містити 

специфічні пропозиції. Вони повинні стосуватись постановки питань та проблем, які 

виходять з погляду батьків, школи, роботи, терапевта. Ці специфічні пропозиції найчастіше 

виходять з ідей чи дій, які на практиці показують шляхи досягнення загальної мети. При 

складанні висновку про сильні та слабкі сторони клієнта часто є ефективним загальне 

засідання ААРЕР як інструмент моментальної допоміжної діагностики. Найвищою метою 
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цього інструменту є з’ясування,  чи розвинув клієнт необхідні уміння, які б уможливили 

йому успішне проживання у суспільстві. Чи клієнт просунувся на стільки, що він може 

самостійно долати труднощі у життєвому просторі? Коли ні, то які ж необхідні йому для 

цього уміння? Як можуть бути використані його уже засвоєні компетенції, щоб, базуючись 

на них, розвинути нові? Який вид професійних навичок, яка програма занять відповідатиме 

його здібностям найкраще? При відповіді на ці запитання важливо зорієнтуватись на 

завдання, що оцінені „Обнадійливо”.  

 

Інструкція для письмового звіту 

 

У цій інструкції пропонуємо теми, які повинні бути охоплені письмовим звітом про 

результати тестування клієнта. 

 

Супровідна інформація 

 

Скерування (направлення) 

 

Підстава для скерування 

 

Питання та турботи батьків 

 

Висновок попереднього обстеження / діагностики  

 

Актуальна життєва ситуація (проживання, школа/робота, соціальний стан) 

 

Опис клієнта 

 

Зовнішній вигляд: вік, зріст, зовнішність, явні фізичні вади чи особливості.  

 

Соціальний та емоційний розвиток: афект, стосунки з іншими людьми, комунікабельність, 

соціальні інтереси. Інтерес до ігор та занять з матеріалами. Манера спілкування. Аутичні 

способи поведінки. Виберіть пункти, які є найбільш визначальними для опису і 

характеристики клієнта.  
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Використання мисленнєвої модальності (розумової діяльності): сильні та слабкі сторони, 

приклади способів реагування. Опишіть, як клієнт використовує мислення, організовує та 

інтегрує його. Чи може він одночасно мислити про різні речі? 

 

Мотивація успіху: Поведінковий менеджмент. Опишіть, які засоби ви використовували під 

час тестування і які з них були успішними. Складіть кінцевий висновок щодо мотивації 

клієнта, його терпимість щодо фрустрації та реагування на зміни. Повідомте про робочий 

темп при виконанні специфічних завдань. 

 

Тестові завдання 

 

Професійні навички 

 Шкала безпосереднього спостереження 

 Шкала побутового простору 

 Шкала школа/робота 

 

Самостійність   

 Шкала безпосереднього спостереження 

 Шкала побутового простору 

 Шкала школа/робота 

 

Компетенції проведення дозвілля 

 Шкала безпосереднього спостереження 

 Шкала побутового простору 

 Шкала школа/робота 

 

Поведінка під час праці 

 Шкала безпосереднього спостереження 

 Шкала побутового простору 

 Шкала школа/робота 

 

Функціональне спілкування 

 Шкала безпосереднього спостереження 

 Шкала побутового простору 

 Шкала школа/робота 
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Поведінка серед людей 

 Шкала безпосереднього спостереження 

 Шкала побутового простору 

 Шкала школа/робота 

 

Під час обговорення окремих галузей компетенції (професійні навички, самостійність) є 

суттєвим обговорення трьох шкал разом, як представлено вище, а не окремо по черзі. В той 

час, коли ви приділяєте основну увагу галузям компетенції, які вас найбільше цікавлять 

(професійні навички, самостійність, компетенції проведення дозвілля, поведінка під час 

праці, функціональне спілкування і суспільна поведінка), забезпечується краще інтегрування 

здобутої інформації. Виходячи з цього, ви повинні обговорити, яким чином поглиблюється 

або виявляється суперечливою  інформація з різних контекстів. Коли дані не співпадають, 

вам необхідно з’ясувати причини (надійність партнера по інтерв’ю, по-різному часті випадки 

застосування певних компетенцій в різних контекстах, більш виражене структурування в 

одній ситуації на противагу іншій, змінна перспективність партнера по інтерв’ю, 

нестабільність поведінки клієнта). 

 

Висновок 

 

Коротко резюмуйте поведінку, найважливіші спостереження, які дають загальну 

характеристику сильних та слабких сторін клієнта. Переконайтесь, що ви розглянули як 

релевантні сильні сторони в шести категоріях ААРЕР, так і відповідно очевидну 

суперечливість успіхів за різними шкалами. 

 

Рекомендації 

 

Назвіть напрямки і програми сприяння, середовище або можливості для професійної 

діяльності, які були б для клієнта найсприятливіші (вид шкільної підтримки, заняття на 

робочому місці для людей з обмеженими можливостями, спеціальні допоміжні заходи або 

тренінги, робоче місце на першому ярмарку праці в якості писаря або маркірувальника). 

Специфічні пропозиції для розвитку нових компетенцій для сприяння спілкуванню і для 

поведінкового менеджменту особливо важливі. Зверніть увагу на супровідні питання, які 

дають привід для обстеження.  

 

Приклад тестового звіту 
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Опис обстеження 

 

Клієнт: Том Бравн  

№ акту: 3974 

Місце обстеження: психіатрична клініка 

Дата та рік народження: ...... 

Дата обстеження....... 

Терапевти: Джон і Гугіт 

 

Супровідна інформація 

 

Пан Бравн вперше був скерований восени 1984 року своєю довіреною особою у клініці 

Дугласа панею Дебі Гурман до ТЕАССН-центру. Пані гурман була стурбована в цей час 

непередбаченими, небезпечними, неконтрольованими нападами агресії у пана Бравна. 

Наслідком цього було здійснене спостереження , консультації доктора Шмідта, якій скерував 

клієнта у неврологічну клініку до доктора Роджерса. Восени 1985 пан Бравн був 

шпиталізований у денному стаціонарі для розумово відсталих дорослих. Співробітники цієї 

установи були вражені професійними навичками пана Брауна, проте мали проблеми з його 

неконтрольованою поведінкою. Восени 1986 пан Бравн працював в цеху для працівників з 

вадами розвитку під керуванням співробітника денного стаціонару. Після чергового нападу 

агресії пан Бравн завагався повернутись на робоче місце і взагалі не повернувся у стаціонар. 

Батьки пана Бравна повідомили, що він вдома цілком керований, він проводить свій час, 

слухаючи музику та оглядаючи ТВ-програми. Основні дані обстеження такі:  

1. Висновок попереднього медичного обстеження та розвиток концепції подальшого 

медичного лікування, з яким згідні усі причетні до лікування (складений д. 

Роджерсом у неврологічній клініці). 

2. Намагання зрозуміти зриви у поведінці п. Бравна, розвинути стратегію усунення їх чи 

пристосування до них. 

3. Розробка коротко / довготривалого плану сприяння (курування, допомоги) для п. 

Бравна. 

 

Опис клієнта 

 

Зовнішність: п. Бравну 27 р. і один місяць: високого зросту, дещо повнуватий, зовнішньо 

нічим не вирізняється. Посмішка приємна, на вигляд доглянутий. Без жодних фізичних 

особливостей.  
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Соціальний та емоційний розвиток:  

під час обстеження не спостерігалось жодних зривів у поведінці, про які повідомляли інші. 

Проте були натяки, з яких могли прорости паростки майбутніх зривів: спочатку п. Бравн 

демонстрував певний неспокій і в нього виникав нервовий сміх, коли він не був впевнений, 

чого від нього очікують в давній ситуації. Здебільшого п. Бравн був в стані себе заспокоїти, 

проте з продовженням обстеження ставав дедалі напруженішим. Все вказувало на те, що такі 

ситуації невпевненості могли призвести за певних обставин до вище описаних зривів у 

поведінці.  

Наступний важливий момент в роботі з п. Бравном стосується його мови. Інколи важко 

розрізнити, що він дійсно розуміє, а що ні. Часто п. Бравн схильний відповідати звуком „гм”, 

начебто він щось зрозумів. Хоча в дійсності не зрозумів нічого. Цей зразок поведінки 

призводить до того, що його навички усного мовлення часто переоцінюються.  

 

Функціонування органів чуття 

Зорові та слухові можливості п. Бравна в нормі. Він не демонструє незвичної сенсорної 

чутливості чи надмірної переваги якогось окремого органу чуття. 

 

Мотивація успіху 

Коли він не справляється із завданням, яке приблизно знав, то ставав більш нервовим, не 

просячи допомоги. На запитання про потребу допомоги відповідав „ні” і продовжував 

нервувати. Після надання підказки він відхиляв її і почував себе некомфортно, поки не 

закінчилось завдання. У нього виникали труднощі у пристосуванні до своїх помилок.  

 

Тестові успіхи 

 

Професійні навички 

У цій галузі п. Бравн вирішив багато завдань, які стосувались прямого спостереження за 

робочою шкалою. Він був у стані провести упорядкувати, сортувати, утримувати в порядку 

своє робоче місце, демонстрував уміння користуватись простими інструментами (ножиці, 

зшивач). За побутовою шкалою лише деякі завдання були оцінені „зараховано”, 

демонструючи все ж деякі здібності. Він здобув навички підмітати, витирати порох, 

сортувати столове приладдя (ножі, виделки), а також користуватись простими ручними 

інструментами. Різниця між шкалами полягає в тому, п. Бравн вдома майже не працював над 

розвитком та застосуванням навичок в професійній галузі.  

 

Самостійність 
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П. Бравн розв’язав більшість завдань за робочою шкалою, проте набагато менше у тестовій 

ситуації і вдома. Протягом дня він рухався впевнено і самостійно територією. Він 

кооперативний та уважний при зміні виду діяльності, знає і дотримується свого робочого 

розпорядку і демонстрував на загал добрі манери за столом, коли він їв сам. У безпосередніх 

тестах у п. Бравна виникали помітні труднощі в орієнтації, що призвело до розгубленості у 

просторі. Його батьки повідомляли про те, що він самостійно користується туалетом, проте, 

при приготуванні їжі, купанні та особистій гігієні, як і при покупці, потребує допомоги. 

Також коли він перебуває поза звичним оточенням, рухаючись по-сусідству, потребує 

підтримки. 

 

Компетенції проведення дозвілля 

Компетенції в рамках проведення дозвілля однозначно є сильною стороною п. Бравна. За 

трьома шкалами він успішно справився з більшістю завдань і показав прогрес. П Бравн в 

стані довший час займатись самостійно улюбленою справою, він охоче слухає радію, сам 

шукає бажану передачу, гортає журнали та грає у прості товариські ігри. Його батьки 

повідомляють, що він охоче дивиться спортивні передачі ТБ.  При сторонній допомозі він 

зібрав колекцію в альбомі і одного разу пішов з батьком на рибалку. 

 

Поведінка на роботі 

При прямому спостереженні більше завдань виконано на „зараховано” на роботі, ніж вдома. 

П Бравн дотримується техніки безпеки, акуратно поводиться з матеріалом, дотримується 

правил та приписів і не відволікається від роботи, в  той час, коли його легко відволікти від 

роботи в домашній обстановці. Не завжди дотримується основних правил та інструкцій 

вдома.  

 

Функціональне спілкування 

Успіхи у цій галузі такі ж, як і при оцінці самостійності. П Бравн більшість завдань виконав 

за робочою шкалою, проте значно менше за шкалою прямого спостереження та за побутовою 

шкалою. За останньою вище названою шкалою деякі завдання були оцінені на 

„Обнадійливо”. Зі щоденного звіту випливає, що він дотримується простих вказівок, може 

повідомити про свої потреби, лічить до десяти та чітко і правильно пише своє ім’я. Під час 

прямого спостереження п. Бравн був у не найкращому комунікативному стані із тестуючим, 

часто не можна було зрозуміти що він говорить чи хоче сказати. Батьки повідомляють про 

такі самі труднощі, непорозуміння із сином. Вони вказують на те, що їх син багато 

компетенцій, пов’язаних із шкалою побуту, використовує і розуміє дуже обмежено. 
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Міжлюдські стосунки 

Профіль поведінки міжлюдських стосунків відповідає поведінці під час виконання  роботи та 

професійним навичкам настільки, наскільки успіхи за шкалою прямого спостереження та за 

робочою шкалою кращі, ніж за побутовою шкалою.  

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Том Бравн -  дорослий 27-річний чоловік з приємною зовнішністю, інтелектуальні 

можливості якого відповідають глибокій розумовій відсталості. Батьки клієнта стурбовані 

його раптовими, несподіваними зривами поведінки на робочому місці. Вони розмірковують 

про необхідність складання для нього довготривалого плану. Обстеження ААРЕР, яке 

створене, щоб охопити важливі можливості введення в соціум та опіки на виробництві, 

враховує багато факторів, які в майбутньому матимуть велике значення для планування 

програми підтримки для пана Бравна.  

1. Компетенції п. Бравна яскраво виражено різняться одна від одної. Вони становлять в 

середньому від 75% успішно виконаних завдань у галузі компетенції проведення 

дозвілля до 38% виконаних завдань, оцінених „Зараховано” у галузі самостійності. 

Його реакція на візуальну дискримінацію, його пам’ять, вербальне висловлювання, 

оперування окремими словами (лічба, букви), як і уміння поводитись належно в 

окремій ситуації (рукостискання, посмішка, реакція на звертання) є зразковою. Саме 

ці яскраво виражені особливості дозволяють легко передбачити його типові аутичні 

труднощі з мовою, соціальними взаєминами та абстрактним мисленням. Оскільки 

його сильні та слабкі сторони суттєво різняться, часто трапляється, що вимоги до п. 

Бравна завищуються, що призводить до очікування від нього у всіх галузях навичок, 

які не відповідають його реальним можливостям. Такі завищені вимоги можуть 

призвести до того, що його вразливість на власні помилки та почуття страху 

посилюються. Виходячи з вище сказаного, краще недооцінити уміння, ніж 

переоцінити і тим самим чинити на нього додатковий тиск. 

2. Те, що сильною стороною п. Бравна є компетенція в галузі проведення дозвілля, є 

незвичним для таких людей. До того ж п. Бравн посідає неабиякі здібності самостійно 

чимось цікавитись, проявляти інтерес і тим займатись. Хоча це є сильною його 

стороною та рідкістю для артистів, з часом це уміння може загострити деякі проблеми 

п. Бравна. В той час, як п Бравн відмовляється від навчання на виробництві, він має 

змогу більше часу бути вдома та приділяти більше уваги своїм хобі. Можливо 

доречним було б деякі з видів його діяльності вдома, увести у щоденну програму 

навчання. Але, якщо працювати над професійними навичками, виконуючи прості 
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монтажні операції, користуючись простими інструментами (порохотяг, викрутка, 

молоток ...), навчання на виробництві могло б стати привабливішим. 

3. Батьки п. Бравна турбуються про свого сина і надають йому всіляку допомогу. Звідси 

і високі результати проведення дозвілля, що є підтвердженням великої і ефективної 

допомоги батьків. Нажаль, слабкою стороною є недостатня допомога у галузі 

самостійності, яка сприяла б забезпеченню його життєвих можливостей. Бажано, щоб 

батьки приділяли більше уваги розвитку умінь життєво необхідних навичок 

(приготування їжі, купання, гоління тощо) 

4. В заключній частині слід відзначити, що п. Бравн володіє необхідними навичками, 

щоб бути успішним  у повсякденному житті і долати труднощі. Проте неузгодження 

між батьківським домом і денним стаціонаром є очевидним, бо при переміщенні п. 

Бравна за межі свого дому він не був би щасливим та задоволеним. 
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Розділ ІІІ. Результати виконання проекту «Створення центру денного перебування для 

дітей з високим рівнем аутизму»  

 

 

Проект Благодійного фонду львівський центр підтримки осіб із загальними 

розладами розвитку  «Відкрите серце» 

В рамках обласного експерименту з комплексної психолого-педагогічної допомоги 

дітям з розладами спектру аутизму на базі спеціальних та загальноосвітніх шкіл міста 

навчаються близько 20 дітей цієї нозології. Однак, для дітей з високим рівнем аутизму немає 

адаптованих програм розвитку. Їх не приймає школа та інші реабілітаційні установи міста. 

Крім того, є категорія дітей з аутизмом, які отримали рекомендацію для навчання психолого-

медико-логопедичною комісією, однак, міські школи неготові прийняти їх в цьому році через 

фізичне обмеження (не більше 1-2 дитини з аутизмом у класі).  

Метою проекту є включення дітей з високим рівнем аутизму в навчально-

реабілітаційний процес шляхом створення центру денного перебування на базі БФ «Відкрите 

серце». 

Реалізація мети проекту передбачає виконання таких завдань: 

1) розробка попередньої навчально-реабілітаційної програми занять для дітей з 

важкою формою аутизму і набір групи (8 чол.) для реабілітаційних занять; 

2) організація навчально-реабіліаційних занять у створенному центрі денного 

перебування; 

3) розробка рекомендацій щодо навчально-реабілітаційного процесу дітей з 

високим рівнем аутизму. 

 

Внаслідок виконання проекту будуть досягнуті такі результати: 

1) соціалізація 8 дітей з високим рівнем аутизму; 

2) звільнення 12 батьків (родичів) дітей з високим рівнем аутизму від денної 

домашньої опіки; 

3) рекомендації щодо навчально-реабілітаційного процесу дітей з високим рівнем 

аутизму.    

Віддаленим результатом проекту буде залучення усіх дітей з високим рівнем аутизму 

у Львові до навчально-реабілітаційного процесу.    
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Перелік заходів проекту, план їх реалізації та очікувані результати 

Назва та суть заходу Дата і місце 

проведення 

Очікувані результати 

(продукт) 

І. Підготовчий етап 

1) Формування групи з 8 дітей з високим 

рівнем аутизму 

1.03.10-7.03.10 

(1-ий тиждень)  

Приміщення БФ 

«Відкрите серце» 

Сформована група з 8 дітей з 

високим рівнем аутизму 

2) Залучення спеціалістів для роботи у 

денному центрі: 

– 2 вихователі; 

– реабілітолог 

– психолог  

–  логопед   

1.03.10-15.03.10 

2 тижні проекту 

 

Сформована команда 

спеціалістів для роботи з 

дітьми з важкою формою 

аутизму 

3) Закупівля матеріалів для виконання проекту 1.03.10-15.03.10 

2 тижні проекту 

Придбані матеріали для 

виконання проекту 

ІІ. Організація навчально-реабілітаційних занять: 

 

1) Проведення діагностики дітей для 

складання індивідуальної програми розвитку 

 

 

15.03.10-31.03.10 

2 тижні  

Приміщення БФ 

«Відкрите серце» 

Індивідуальні програми 

розвитку дітей  

2) проведення групових занять з дітьми: 

– заняття, спрямовані на інтелектуальний 

розвиток; 

– ритміка і пластика; 

– фізична реабілітація 

1.04.10-30.11.10 

8 місяців  

Приміщення БФ 

«Відкрите серце» 

1) Соціалізація дітей з 

аутизмом; 

2) Індивідуальний розвиток 

дітей 

 

3) проведення індивідуальних занять зі 

спеціалістами: 

– психологом; 

– реабілітологом; 

–  логопедом 

 

1.04.10-30.11.10 

8 місяців  

Приміщення БФ 

«Відкрите серце» 

1) Індивідуальний розвиток 

дітей 

 

ІІІ. Систематизація та поширення результатів проекту 
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Рекомендації щодо навчально-реабілітаційної програми розвитку дітей з 

високим рівнем аутизму 

 

Спостереження за дітьми з аутизмом як початковий етап їх діагностики  

  Як відомо, у діагностиці аутизму  серед інших методів провідну роль  відіграє 

спостереження. Спостереження – це базовий і найважливіший етап діагностики розладів 

поведінки. Воно дає можливість виявити такі аспекти( наприклад соціальна взаємодія, 

вміння налагоджувати контакти з оточуючими людьми, прояви емоцій, емпатія або якісь 

певні специфічні рухи чи навіть поведінкові програми, що виявляються в певних ситуаціях ), 

які не завжди можна зразу виявити експериментально за допомогою методик.  

Пропрацювавши в літньому таборі для дітей з аутизмом ми можемо виокремити ті 

особливості спостереження, і труднощі повязні з ним, які можуть бути цікаві для людей, що 

починають «знайомитись» з цією проблемою. 

     На першому  етапі спостереження всі дослідники, а особливо початківці, як правило, 

стикаються з проблемою співставлення побаченого з симптомами певного синдрому. Наш  

досвід показує ,що іноді дуже важко відрізнити де  це вже  симптом поведінкового розладу, а 

де відбиток суттєвої помилки у вихованні дитини. Наприклад агресія у дітей з аутизмом. Так, 

агресія входить в перелік найчастіших поведінкових проблем дітей з аутизмом, таких як 

труднощі зі сном, самоскалічення, стереотипна поведінка, деструктивна поведінка, але все ж 

часто вона зумовлена соціальними факторами, особливо якщо вона йде тільки як вираження 

незадоволення чимось, що залежить від інших людей, тобто як відповідь на своє безсилля 

проти тиску певних людей. 

  Для того щоб не плутати прояви аутизму потрібно в першу чергу знати класифікацію 

синдромів, що входять в спектр аутизму і особливо їхню симптоматику. Важливою 

1) Видання брошури з рекомендаціями щодо 

навчально-реабілітаційної програми розвитку 

дітей з високим рівнем аутизму 

1.12.10-15.12.10 

 

рекомендації щодо навчально-

реабілітаційної програми 

розвитку дітей з високим 

рівнем аутизму 

Проведення підсумкового семінару за 

результатами проекту 

Останній тиждень 

проекту 

Приміщення БФ 

«Відкрите серце» 

Резолюція семінару з планом 

залучення усіх дітей з 

високим рівнем аутизму  

м. Львова до навчально-

реабілітаційного процесу 
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особливістю, яка завдає труднощів людям, що вперше стикнулись з роботою з аутистами є 

те, що різні синдроми спектру аутизму можуть дещо відрізнятися симптоматикою 

(наприклад, типовий аутизм і атиповий, чи типовий аутизм і сидром  Аспергера), звичайно 

вони будуть збігатися між собою в 2 з 3 критеріїв,  які характеризують весь спектр аутизму 

(якісні відхилення в реципрокних соціальних взаємодіях і в способах комунікації, а також 

обмежений, стереотипний набір інтересів та занять, які повторюються), проте людині, яка 

тільки починає працювати, нелегко зрозуміти, що дитина з аутизмом може  взагалі не 

говорити, може мати значні специфічні для аутистів проблеми з мовленням, а може говорити 

як доросла, і що основна проблема яка відрізняє аутизм від звичайних алалій це порушена 

комунікація, розуміння співрозмовника, можливість правильно трактуваати чужі емоції чи 

співпереживати. Та, говорячи про ці особливості, ми в жодному разі не маємо на увазі те, що 

ці діти не прагнуть тепла і любові і не вміють їх виявляти, звичайно по-своєму. Дуже 

поширеною є думка, що діти з аутизмом  замкнуті у власному світі, куди вони не прагнуть 

нікого запросити, і нікого не потребують, але наш досвід спостереження за дітьми і 

спілкування з ними у літньому таборі показує, що це не  зовсім так. Наприклад багато хто з 

дітей  могли першими обнімати волентерів, хотіли щоб їх обнімали, пестили.  

Проте при проведенні спостереження дуже важливо залишатись об’єктивним, і 

концентрувати увагу саме на тих поведінкових і емоційних особливостях, які 

характеризують аутизм, а не піддаватися емоціям чи старатися  аналізувати, шукати 

пояснення, що часто спокушає молодих дослідників. 

  Отже, підсумовуючи, можна сказати, що проведення  спостереження як  етапу діагностики 

аутизму може відображати як,  в перш чергу, розуміння  самої проблеми так і ставлення до 

неї. Але, головне, що ми зрозуміли з проведеного нами спостереження – це  те, що воно має 

бути обєктивним, базуватися на теоретичних знаннях, і проводитися людьми з добрим, 

відкритим до дітей серцем. 

 

Групові заняття у центрі денного перебування 

Орієнтовний розпорядок дня 

09.45. – 10.00. – Зустріч; 

10.00. –  10.15. – Привітання; 

10.15. – 10.30. – Ранкова гімнастика. Мета (див. Понед.14.09.) 

10.30. – 11.00. – Музична хвилинка. Мета (див. Понед.) 

11.00. – 11.30. – Заняття з розвитку дрібної моторики. (Нанизування ґудзиків на дротик, 

застібування ґудзиків на одязі). Мета: розвивати дрібну моторику пальців рук, 

засвоювати навички застібання ґудзиків на одязі. Корегувати поведінку дітей під час 

виконання завдання. 
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11.30. – 12.30. – Прогулянка на свіжому повітрі. Мета: вчити дітей збирати опале листя. 

12.30. – 12.50. – Підготовка до обіду. 

12.50. – 13.30. – Обід.  

13.30. – 13.45. – Релаксація. 

13.45. – 14.15. – Гра  «Цікаві фігури». Мета: продовжувати вчити  розрізняти круг, 

квадрат, трикутник, визначати величину. Розвивати увагу, мислення. Виховувати 

вольові зусилля. 

14.15. – 15.00. – Ігри з м’ячем. Мета : продовжувати вчити дітей ловити, кидати, копати 

м’яч, цілити ним у ціль. 

15.00. – 15.50. – Ігри за вподобанням. 

 

 

Програма індивідуального розвитку 

Програми індивідуального розвитку для кожної дитини складають спеціалісти центру 

(психолог) та вихователь.  

 

ПРОГРАМА 1 (психологічна корекція емоційної сфери дитини, психолог). 

 

1. Перкусія голови. 

Опис: постукуємо по голові Артура всіма пальцями обох долонь. Розпочинаємо 

постукувати від ділянки чола, поступово рухаючись у напрямку потилиці. Особливо 

старанно виконуємо вправу у ділянці вух. 

Тривалість: 1хв. 

2. Масаж ротової порожнини. 

Опис: варіанти виконання масажу: 

 делікатне поглажування; 

 натискання; 

 постукування пучками пальців. 

Тривалість: 1 хв. Кількість повторень підбирається індивідуально. 

3. Підбадьорливе притискання (обнімання).. 

 4. Соціальні взаємовідносини. 

Завдання: реагувати на дружній фізичний контакт. 

Матеріал: м’яка іграшка. 

Опис: сядьте з Артуром на ліжко так, щоб було зручно. Візьміть м’яку іграшку і 

скажіть: «Дивись, Артур!». Зверніть увагу Артура на іграшку, переміщуючи її, якщо 

необхідно, у її поле зору. Обережно полоскочіть Артура іграшкою. Слідкуйте за тим, 
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щоб це не було надто брутально. У той час, коли Ви Артура лоскочете, усміхайтесь і 

шепочіть, наприклад, «Кілі-кілі-кілі». Спочатку лоскочіть його короткий час і 

збільшуйте тривалість контакту, якщо Артур до нього звикне. При нагоді перервіться, 

щоб побачити, чи робить  які-небудь рухи (чи видає звуки), щоб показати, що він 

хоче, щоб його лоскотали. Лоскочіть Артура, якщо він відчуває при цьому радість. 

5. Матеріал, що демонструємо наочно, для Артура висвітлюємо за допомогою 

ліхтарика, або збільшувального скла. 

 

          6. Релаксаційний масаж. Лагідне поглажування по спині 

 

 

ПРОГРАМА 2 (педагогічна корекція, вихователь-дефектолог) 

1. Працювати над розумінням простих інструкцій (згодом вводити більш складні, 

двоступеневі інструкції); 

2. Розвивати велику моторику та дрібну моторику пальців рук, вводити елементи 

просторової орієнтації (для розвитку дрібної моторики використовувати методику 

М.Монтессорі); 

3.  Розвивати навички побутового обслуговування:  

 Одягання, роздягання, застібання ґудзиків, засування замка на одязі, зав’язування 

шнурівок на взутті (роботу можна проводити теж за методикою М.Монтессорі з 

розділу «Вправи повсякденного життя»); 

 Навички самообслуговування (вміння самостійно обслуговуватися в туалеті,  

мити руки, обідати за столом, користуватися ложкою та виделкою); 

 Ознайомити дитину з функціями та правилами користування предметами побуту: 

мітла, швабра, савок; 

 Залучати дитину до процесу приготування їжі, накривання на стіл, прибирання та 

миття посуду; 

 Ознайомити дитину з функціями побутової техніки: магнітофон, пральна машина, 

мікрохвильова піч, електричний чайник. 

 

4. Корегувати поведінку дитини: 

 Вчити дитину доводити розпочату справу до кінця; 

 Вчити дитину прибирати за собою: складати іграшки на полиці; прибрати 

робоче місце; 
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Додатки 

AAPEP Тест профіль: оцінювання успішності  

 

Ім’я:_____________________________________________________________ 

Дата:____________________________________________________ 

 

Професійні навички (ПН); Самостійність (С); Компетенції проведення дозвілля (ПД); 

Поведінка на роботі (ПР); Функціональне спілкування (ФС); Міжлюдське спілкування 

(МС)  

 

Чотири верхні клітинки – завдання для сильніших клієнтів 

 

ПН    С     ПД     ПР      ФС      МС 

П
р
я
м

е 

П
о
б

у
т 

 Ш
к
о
л
а 

/ 
р
о
б

о
та

 

 
п

р
я
м

е 

П
о
б

у
т 

 Ш
к
о
л
а 

/ 
р
о
б

о
та

 

 
п

р
я
м

е 

П
о
б

у
т 

 Ш
к
о
л
а 

/ 
р
о
б

о
та

 

 
п

р
я
м

е 

П
о
б

у
т 

 Ш
к
о
л
а 

/ 
р
о
б

о
та

 

 
п

р
я
м

е 

П
о
б

у
т 

 Ш
к
о
л
а 

/ 
р
о
б

о
та

 

 
п

р
я
м

е 

П
о
б

у
т 

 Ш
к
о
л
а 

/ 
р
о
б

о
та

 

 

      

      

      

      

      

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

п
р
я
м

е 

п
о
б

у
т 

Ш
к
о
л
а/

р
о
б

о
та

 

п
р
я
м

е 

п
о
б

у
т 

Ш
к
о
л
а/

р
о
б

о
та

 

п
р
я
м

е 

п
о
б

у
т 

Ш
к
о
л
а/

р
о
б

о
та

 

п
р
я
м

е 

п
о
б

у
т 

Ш
к
о
л
а/

р
о
б

о
та

 

п
р
я
м

е 

п
о
б

у
т 

Ш
к
о
л
а/

р
о
б

о
та

 

п
р
я
м

е 

п
о
б

у
т 

Ш
к
о
л
а/

р
о
б

о
та

 

 ▼ 

 

ПН 

  ▼ 

 

С 

  ▼ 

 

ПД 

  ▼ 

 

ПР 

  ▼ 

 

ФС 

  ▼ 

 

МС 

 

 



 114 

 

Рис. 1А профільний листок „ААРЕР тест профіль: оцінювання успішності” 

AAPEP Тест профіль: середній бал за шкалами та галузями компетенцій 
 

Ім’я:_____________________________________________________________ 

Дата:____________________________________________________ 

 

ГАЛУЗІ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

ПН С ПД ПР ФС МС  

       

       

       ШКАЛА 

       пряме побут Школа 

/робота 

             8 і 

більше 

        7 

         

         6 

         5 

          

         4 

 

         3 

         2 

 

         1 

  

   

         

         

         

         

         

         

         

ПН С ПД ПР ФС МС          0    

 

Рис. 1Б: Профільний листок „ААРЕР Тест профіль: середній бал за шкалами та галузями 

компетенцій” 

 

 

ДОДАТОК А 

 

На наступних сторінках є протокольні підсумки ААРЕР трьох шкал (пряме спостереження, 

побутова, школа / робота) а також профільні картки для фіксування успіхів та середні 

значення шкал та галузей компетенції. Ці формуляри можна копіювати для практичного 

застосування.  

 

ААРЕР протокольні формуляри 

 

Шкала безпосереднього (прямого) спостереження  
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Тестові завдання Оцінюванн

я 

+   | О |  - 

   нотатки 

Професійні навички 

1. Сортування     

2. Повідомлення про помилки 

сортування 

    

3. Пакування за зразком     

4. Упорядкування за формою     

5. Упорядкування за кольором     

6. Послідовне укладання карт     

7. Вивчення нового завдання     

8. Лічба об’єктів     

Завдання для сильніших клієнтів 

9. Друкування на машинці     

10. Упорядкування за алфавітом просте 

та ускладнене 

    

11. Вимірювання довжини     

12. Скоординоване користування двома 

приладами 

    

       Самостійність 

13. Інформаційні повідомлення     

14. Користування годинником     

15. Розпізнавання грошових знаків     

16. Рахування грошей     

17. Розуміння інформаційних табличок     

18. Самостійне розпакування снеків     

19. Поведінка за столом     

20. Миття рук     

       Завдання для сильніших клієнтів 

21. Купівля з автомату     

22. Користування грішми     

   

23. Передача повідомлень     

24. Користування календарем     
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Компетенції проведення дозвілля 

25. Самостійні заняття     

26. Гра в „Дарт”     

27. Гра в доміно     

28. Гра в карти     

29. „Впіймай м’яч”     

30. Баскетбол     

31. Шиття     

32. Читання каталогу та журналу     

Завдання для сильніших клієнтів 

33. Гра в карти з виразами     

34. Товариська гра     

35. Гра у „Фліпер” (іграшк. Версія)     

36. Тривалий відпочинок     

Поведінка на роботі 

37. Робота на конвеєрі     

38. Концентрування на одному 

завданні 

    

39. Відволікання робочими шумами     

40. Робота без нагляду     

41. Реакція на оточення     

42. Систематична робота     

43. Толерування втручань     

44. Поведінка під час зміни 

діяльності 

    

Завдання для сильніших клієнтів 

45. Виконання дво- та трискладових 

доручень 

    

46. Вміння звернутись по допомогу 

при потребі 

    

47. Продуктивність     

   

48. Дотримання розпорядку дня     

Функціональне спілкування 

49.Написання власного імені     

50. Розуміння усних вимог та жестів     

51. Второпність      
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52. Виконання відтермінованих 

доручень 

    

53. Повідомлення про потреби     

54. Позитивний афект     

55. Реакція на заборону     

56. Спонтанне спілкування     

Завдання для сильніших клієнтів 

57. Виконання письмових інструкцій     

58. Написання повідомлень     

59. Здійснення простої покупки     

60  Передача повідомлення     

Міжлюдські стосунки 

61. Реакція на власне ім’я     

62. Загально прийняте перше 

привітання 

    

63 Уміння почастувати      

64. Реакція на присутність керівника 

тесту 

    

65- Загальноприйнята посмішка     

66. Самоконтроль     

67. Позитивний між людське 

спілкування 

    

68. Негативне між людське 

спілкування 

    

  Завдання для сильніших клієнтів 

69. Комунікабельність     

70. Супровід керівника тесту     

71. Загально прийняті форми фізичного 

контактування 

    

72. Товариська гра     

Професійні навички 

73. Прості ручні інструменти     

74. Канцелярське приладдя     

75. Сортування     

76. Підмітання та користування 

порохотягом 

    

77  Прилади для прибирання     

78. Пралка та сушарка     

79. Миття та сушіння посуду     
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80. Користування кухонною 

технікою 

    

Самостійність 

81. Одягання та слідкування за своєю 

зовнішністю 

    

82. Купання та чищення зубів     

83. Відвідання туалету     

84. Гігієна під час місячних / гоління     

85. Приготування їжі     

86. Проста покупка     

87. Самостійне перебування поза 

домом 

    

88. Споживання їжі     

Компетентність щодо організації дозвілля 

89. Проведення дозвілля     

90. Самостійна гра     

91. Колективна гра     

92. Командна гра     

93. Радіо / телебачення     

94. Домашнє хобі     

95. Хобі на свіжому повітрі     

96. Масові розважальні заходи     

   

Спілкування на роботі 

97. Самостійна праця     

98. Техніка безпеки     

99. Повага до себе, до правил та 

приписів 

    

100. Нові завдання     

101. Виконання відтермінованих 

доручень 

    

102. Терпимість до втручань     

103. Пристосування до змін в 

усталеному порядку. 

    

104. Організація власного простору      

Функціональне спілкування 

105. Повідомлення про основні 

потреби 

    

106. Визначення свого актуального 

стану 
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107. Усвідомлення понять, концепції     

108. Вираження понять     

109. Прочитання інформаційних 

написів 

    

110. Уміння зателефонувати     

111. Соціальна активність     

112. Спонтанна бесіда     

 Міжлюдське спілкування 

113. Позитивне спілкування (з 

довіреною особою) 

    

114. Позитивне спілкування з 

незнайомими 

    

115.  Негативне спілкування      

116. Зустріч, відкрите спілкування     

117. Реакція на присутність 

сторонньої особи 

    

118. Сприйняття довколишніх людей 

у громадських місцях 

    

119. Намагання знайти відповідне 

товариство 

    

120. здатність не заважати іншим у 

тракті власної діяльності 

    

 

 

 

AAPEP Протокольні формуляри 

 

Шкала Компетенції: ШКОЛА / РОБОТА 
 

Тестові завдання Оцінюванн

я 

+   | О |  - 

   нотатки 

Професійні навички   

121. Cсортування      

122. Монтування предметів     

123. Упорядкування і сортування 

згідно символів 

    

124.  Використання простих 

механізмів і пристроїв 

    

125. Розрізнення величин (розмірів)     

126. Вимірювання     

127. Пакування     

128. Утримування робочого місця в     
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чистоті і порядку 

Самостійність 

129. Похід в туалет     

130. Самостійний прийом їжі     

131. Манери за столом     

132.  Самостійне пересування 

територією 

    

133. Дотримання денного 

розпорядку, самостійне планування 

    

134. Поведінка при зміні виду 

діяльності 

    

135.  Адаптування до змін у 

повсякденній діяльності 

    

136. Поведінка в громадських місцях     

Компетенції щодо проведення вільного часу 

137. Використання вільного часу     

138. Самостійні заняття     

139. Участь у товариській грі     

140. Обідня перерва     

141. Колективна діяльність     

142. Спортивна діяльність / автомат 

для напоїв 

    

143.  Вивчення нових видів дозвілля     

144. Вільний час вдома     

   

Поведінка на роботі 

145. Витривалість під час роботи     

146. Робочий темп     

147. Норма помилок     

148. Дотримання правил техніки 

безпеки 

    

149. Повага до власності, правил та 

інструкцій 

    

150. Робота поряд з іншими     

151. Взаємини з авторитетними 

особами 

    

152. Присутність в школі чи на 

робочому місці 

    

Функціональне спілкування 

153. повідомлення про свої основні 

потреби 

    

154. Повідомлення про потреби в 

тракті діяльності 
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155. Реакція на прості вказівки     

156. Реакція на заборону     

157. Лічба предметів     

158. Написання імені     

159.  Розуміння позначень за 

кольором, формою, літер та чисел 

    

160.  Інструкції, які вимагають 

прийняття рішень 

    

Між людське спілкування 

161.  Реакція на присутність іншої 

особи 

    

162. Позитивне спілкування з 

довіреною особою 

    

163. Позитивне спілкування з 

незнайомими 

    

164. Негативне спілкування     

165.  Поведінка під час самостійного 

заняття 

    

166. Здатність не заважати іншим під 

час самостійної діяльності 

    

167 Поведінка у групі     

168. Намагання знайти відповідне 

товариство 

    

 

 

 

 


