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Практики, підходи та методи з науково доведеною 
ефективністю (evidence based practices, ЕВР)

Публікація Звіту щодо практик з науково доведеною

ефективністю для дітей, підлітків та молоді з аутизм

ом (2020 р.).

Результат аналізу доказової бази, відображеної у                       

статтях за період з 1990 по 2017 роки. 



Сучасне уявлення про аутизм, відображене у звіті 
(за міжнародним керівництвом DSM-V). Групи порушень

• Соціальні ініціативи, соціальна взаємність

• Синхронність (значущий зв’язок розмови з 
темою)

• Розуміння та прояви відповідної невербальної 
поведінки

І. Порушення соціального 
спілкування,

що призводить до 

обмеженої участі у соціальних 
взаємодіях з однолітками та 
неможливості встановлення 

соціальних стосунків

• Стереотипна й повторювана поведінка

• «Зацикленість» на певних темах чи 
інтересах

• (Сенсорні дисфункції)

ІІ. Наявність обмеженої та 
повторюваної поведінки,

що унеможливлює необхідну 
участь та задієність осіб вдома, у 

закладах освіті, суспільстві.



Важливі положення Звіту про EBP для осіб з РАС (2020 р.)

Визначення підходів, які сприяють більшій незалежності осіб з РАС й 

досягненню результатів, що підтримують їхній успіх!

Особи з РАС володіють унікальними особливостями, які необхідно 

враховувати, розробляючи програми підтримки їх для успіху в навчанні чи 

життєдіяльності.

За звітом центру США з питань контролю й профілактики захворювань (2020 р.) 

показник дітей з аутизмом склав 1 з 54 за вибіркою 8-річних дітей.



ЧИННИКИ УСКЛАДНЕНЬ УЧАСТІ 

ДІТЕЙ з РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ та СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ

Гіперчутливість      Вразливість      Захисні реакції:

 Гіперфокус уваги

 Аутостимуляція

 Тілесні блоки



Активізація ресурсів
з опорою на систему ЕВР для формування передумов                                                     

навчання і розвитку дітей з РАС:

Вплив на ресурси середовища:                                             
TEACCH (структурованість й 
візуальна підтримка); PECS;

«Терапія, впроваджена
батьками / однолітками»;                                      

(«Події у природніх умовах»; 
«Планування транзиту»).

Вплив на ресурси дитини:                 
«Сенсорна інтеграція ®»

(підхід Джин Айрес);  
метод «Вправа та рух»; 

(«Сенсорна дієта»; сенсорна 
терапія (спеціальний масаж)



Спрямованість роботи фахівця ерготерапевтичного напряму 
(метод «Сенсорна інтеграція®») та

«Сенсорного терапевта» (метод «Сенсорна терапія»)

ФАХІВЕЦЬ ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНОГО 
НАПРЯМУ

СЕНСОРНИЙ ТЕРАПЕВТ

Грамотність щодо закономірностей розвитку дитини 

Так У деяких фахівців

Спрямованість терапії  

нормалізація сенсорних дисфункцій,

ровиток моторних навичок, рефлексів 

для підвищення здатності дитини до 

сприймання, навчання, соціалізації  

нормалізація сенсорних 

дисфункцій, ровиток моторних

навичок, рефлексів                               

(як самостійне завдання)

Орієнтується на послідовні етапи розвитку

Так (4 етапи цілісного розвитку) Ні

Модифікує освітнє середовища для успішної діяльності дитини 

Так Ні

Встановлює повноцінне партнерство з командою супроводу

Так Ні

Здійснює моніторинг та оцінювання досягнень дитини з ООП

Так Ні



1-й етап сенсорної інтеграції:                                                

формування впевненості у собі на фізичному рівні 

Прийоми та вправи, що нормалізують психофізіологічний стан дитини:

•М’які фіксовані надавлювання

•Простукування, проплескування

•Посилення опори

•Прийом “Мумія”
•Протокол Wilbarger (Масаж у житті; масаж стопи

•Вправи «Ембріон», «Свічка» та ін.

Засоби:
 Балансири (напільні та підвесні, «чаші»)
Масажери
 Засоби з обтяжувачами (ковдри, килимки, 

жилети, манжети, м’ячі / іграшки)
 Засоби для відчуття власних меж (еластична 

панчоха, щітки для brush-therapy, тунелі)
Масажні подушки 
 Сенсорна сумка (еспандери для п'ясти руки)



Приклади прийомів та вправ на 1-му етапі



2-й етап сенсорної інтеграції: 
досягнення якісних автоматизованих дій 

та внутрішньої координації тіла

Синтез вестибулярних, пропріоцептивних та тактильних 
відчуттів

Прийоми та вправи:

• Повзання, лазіння, біг, хода (різними способами). 

• Вправи на білатеральну інтеграцію 

(одноіменні та різноіменні кінцівки).

• Вправи за методом 

«Нейродинамічне моделювання руху» (А.Г.Смолянінов): 

• «присідання», «віджимання», «кошик», «гутен-так».

• «Жим ногами».

• Скручування.

• Парна взаємодія руками, ногами. 



СЕНСОРНА ДІЄТА (СД) («дієта» з грец. – спосіб життя)

• Автор терміну –

Патриція Вілбаргер (1984 р.) 

СЕНСОРНА ДІЄТА – це ретельно 

структурований індивідуальний план 

занять та процедур, змістом яких є 

упорядковані сенсорні впливи для 

підтримки дитини у продуктивному 

стані й розвитку у неї здатності бути 

витривалою, зосередженою, 

мобільною, «включеною», 

здатною до спілкування та 

взаємодії з іншими людьми.

• Пояснення того, як 

певні сенсорні 

відчуття можуть: 

1) усунути порушення

у функціонуванні 

сенсорних систем 

життя дитини, яка 

має сенсорні 

дисфункції; 

2) поліпшити якість її

життя.



РЕСУРСИ СТРАТЕГІЇ "СЕНСОРНА ДІЄТА"

Впливи, що збуджують дитину або заспокоюють її 

(в залежності від потреби), 

ефективні не тільки на певний момент: 

вони протягом тривалого часу дають змогу розбудовувати 

її нервову систему так, щоб вона могла краще:

 переносити незнайомі відчуття, бути терплячою 

в складних для неї ситуаціях;

 регулювати тривожність;

 збільшити обсяг уваги;

 обмежити сенсорний пошук й «занурення» 

у сенсорну поведінку (аутостимуляцію);

 сприймати будь-які зміни з меншим стресом.



Дякую за увагу!


