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Методика підвищення адаптивних 

можливостей з використанням методу  

«Сенсорна дієта»

Методика підвищення адаптивних 

можливостей з використанням методу  

«Сенсорна дієта»

Нормалізувати у 
дітей із ЗНМ 
інтеграційні 

процеси 
сенсорних систем

Підвищити рівень 
самоусвідомлення 

дітей із ЗНМ

Покращити рівень 
соціальної довіри 

та взаємодії з 
іншими людьми 
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Зміст методу 

«Сенсорна дієта»

СЕНСОРНА ДІЄТАСЕНСОРНА ДІЄТА

це індивідуально підібрані, 

структуровані зайняття, 

процедури, вправи та 

активності, які забезпечують 

необхідні сенсорні відчуття 

дитині протягом дня

Спланована та структурована програма, що: 

❑ Охоплює продуману систему прийомів, вправ та заходів;

❑ Забезпечує оптимальний рівень збудження та 

працездатності дитини;

❑ Передбачає модифікацію та адаптацію навколишнього 

середовища
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Етапи планування методу 

«Сенсорна дієта» (СД)
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Модель сенсорної обробки за W.Dunn
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Приклади стратегії сенсорної дієти у випадку 

«Сенсорний пошук» 

Приклади стратегії сенсорної дієти у випадку 

«Сенсорний пошук» 

Рухова 

активність

Рухова 

активність

Візуальні 

стратегії

Візуальні 

стратегії

Слухові 

стратегії

Слухові 

стратегії

Стратегії 

дотику

Стратегії 

дотику

Смак/НюхСмак/Нюх

розміщувати предмети поза зоною доступності, заохочувати до

домашньої роботи (накривати на стіл, розвішувати випрані речі);

розкачування, гойдання, обирати прогулянки з певним дорученням

(напр., щось віднести, купити)

розміщувати предмети поза зоною доступності, заохочувати до

домашньої роботи (накривати на стіл, розвішувати випрані речі);

розкачування, гойдання, обирати прогулянки з певним дорученням

(напр., щось віднести, купити)

Обирати яскраві кольори при покупці одягу, іграшок і т.п,; встановити 

дзеркала та розміщувати плакати на рівні очей дитини; встановити 

нічник

Обирати яскраві кольори при покупці одягу, іграшок і т.п,; встановити 

дзеркала та розміщувати плакати на рівні очей дитини; встановити 

нічник

Забезпечити музичне тло під час повсякденної діяльності;, 

використовувати музичні інструменти в ігровій діяльності; включати 

радіо, прогулянки супроводжувати розповідями про те, що 

відбувається навкруги

Забезпечити музичне тло під час повсякденної діяльності;, 

використовувати музичні інструменти в ігровій діяльності; включати 

радіо, прогулянки супроводжувати розповідями про те, що 

відбувається навкруги

Обирати текстурований одяг, білизну, додати аксесуари, наприклад, 

пов'язки на голову, браслети, ремені. Надавати перевагу різно

текстурованій їжі. В ігровій діяльності використовувати крупи, тісто, 

піну для бриття, кінетичний пісок, пальчикові фарби. Робити масаж 

тіла перед сном 

Обирати текстурований одяг, білизну, додати аксесуари, наприклад, 

пов'язки на голову, браслети, ремені. Надавати перевагу різно

текстурованій їжі. В ігровій діяльності використовувати крупи, тісто, 

піну для бриття, кінетичний пісок, пальчикові фарби. Робити масаж 

тіла перед сном 

Використовувати ароматичні лосьйони, пральні порошки, косметичні 

засоби, включати в ігрову діяльність ароматичні масла, надавати 

можливість понюхати їжу з заплющеними очима 

Використовувати ароматичні лосьйони, пральні порошки, косметичні 

засоби, включати в ігрову діяльність ароматичні масла, надавати 

можливість понюхати їжу з заплющеними очима 
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Прояви сенсорних дисфункцій у дітей 

середнього дошкільного віку із ЗНМ 
до і після формувального експерименту.



Аналіз результатів дослідження адаптивних реакцій, 

пов’язаних с сенсорними процесами, у дітей 

середнього дошкільного віку із ЗНМ до і після 

формувального експерименту

(за методикою W.Dunn)

Аналіз результатів дослідження адаптивних реакцій, 

пов’язаних с сенсорними процесами, у дітей 

середнього дошкільного віку із ЗНМ до і після 

формувального експерименту

(за методикою W.Dunn)
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ВИСНОВКИВИСНОВКИ

Метод «Сенсорна 

дієта»

Метод «Сенсорна 

дієта»

Зменшення 

проявів 

сенсорних 

дисфункцій

Зменшення 

проявів 

сенсорних 

дисфункцій

Здатність дітей 

до формування 

адаптивних 

відповідей та 

елементів 

саморегуляції

Здатність дітей 

до формування 

адаптивних 

відповідей та 

елементів 

саморегуляції

Становлення адаптивних можливостей у дітей із ЗНМ

засобами сенсорної дієти дає можливість створювати

передумови для розвитку їхнього мовлення та академічних

навичок




