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Хлопчик Майкл, 2 р. 6 міс.

Autism. 2 1/2 year old boy. Non verbal. Autistic behavior.

https://www.youtube.com/watch?v=eVP9wN1Fqi8

https://www.youtube.com/watch?v=eVP9wN1Fqi8


26.11.2020 ПІБ доповідача, посада

Модель сенсорної обробки за W.Dunn



Особливості сенсорних дисфункцій у 
Майкла, 2 р. 6 міс. (за W.Dunn)

Вестибулярний апарат

Пропріоцептика

Візуальна система

Смак

Запах (?)  

Слух

Тактильна система

Не виявлено



Стратегії підтримки дітей групи «гіпочутливість, активність («Сенсорний пошук»)
(у Майкла дисфункції – Вестибулярний апарат; Пропріоцептика; Візуальна система)



Стратегії підтримки дітей групи «гіпочутливість, пасивність («Пасивно-реактивний»)
(у Майкла – дотик, смак)



Стратегії підтримки дітей групи «гіперчутливість, активність («Уникнення сенсорних вражень»)
(у Майкла – слух)



Стратегії підтримки дітей групи «гіперчутливість, пасивний («Підвищена чутливість»)
(у Майкла не виявлено)



CЕНСОРНА ДІЄТА (від грец. – спосіб життя)

ретельно структурований 

індивідуальний план 

для отримання дитиною 

сенсорних стимулів

протягом цілого дня 

задля підтримання 

працездатності,                

стійкості уваги, 

тренування витривалості, 

підвищення рівня 

організованості



Модифікація Сенсорного впливу 
для Майкла

• Обтяжені
наколінники, що 
посилюють
сенсорний вплив

• Навушники, що
зменшують
інтенсивність
сенсорних
стимулів

• Жувальні намиста
як відповідна
альтернатива 
сенсорним
впливам на 
оральну зону



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  СЕНСОРНОЇ  ДІЄТИ 
на режимні моменти протягом дня

• Ранок (допомогти 
прокинутися, 
зорієнтуватися щодо 
плану дій, виконання 
гігієнічних процедур, 
сніданок)

• Заклад освіти/центр
(структурована і 
неструктурована 
діяльність)

• Обід

• Друга половина дня (заняття вдома; додаткові 
заходи) 

• Вечір (вечеря, підготовка до сну)



Порядок прописування сенсорної дієти

Час 
доби

Тип впливу Виконавець Засоби Параметри впливу 
(тривалість, кількість разів, )

Реакції 
дитини

(прийом, 
вправа,
дії, діяльність)

(що було 
заплановано)

(що виконано) (супротив, 
роздратування 
прийняття)

Дата :



ЕФЕКТ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ 
СЕНСОРНОЇ ДІЄТИ

Поява здатності:
• регулювати тривожність, зменшити страхи;
• зменшити аутостимуляцію
• сприймати незнайомі відчуття, бути терплячим в 
складних ситуаціях;
• довільно підтримувати увагу, убачати зв’язки між 
предметами

Спрямованість енергії у напрямі цілеспрямованої діяльності



Для продумування сенсорної дієти

Недостатньо поданих вище знань (усі вони є другорядними!)

Першочергова значущість – урахування

етапності цілісного розвитку, 

що є необхідним для будь-якого 

типу сенсорних дисфункцій!!!



Модель послідовного розвитку людини



ПОСЛІДОВНІСТЬ НАБУТТЯ ДИТИНОЮ З РАС НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОСТЕЙ

Психофізіологічні структури та функції:

тонічна регуляція, 

гравітаційна стійкість,

внутрішня координація

Фізичні та психологічні якості:

сила, вправність, «включеність», 
витривалість щодо фізичних та 

емоційних навантажень, 
мобільність, уважність

Необхідні якості для освітньої діяльності:

посидючість, витривалість, 
слухняність, довільність, 

саморегуляція, цілеспрямованості у 
навчальній діяльності



Вплив на ресурси дитини з РАС: теоретичні підстави –
теорія Дж. Айрес з розробленого підходу                                           

«Сенсорна інтеграція ®»)

Етапи Зміст етапів

1 «Зібрати» дитину, зробити так, щоб вона відчувала себе як

фізичне тіло і набула впевненості у собі на фізичному рівні:

тонічна регуляція, статична і динамічна рівновага

2 «Натренувати» дитину, сформувати модель узгодженої роботи

усього тіла (верх-низ, ліво-право): якісні рухові автоматизми,

рухове планування, емоційна стабільність, слухняність

3 Навчити цілеспрямовано діяти у просторовому полі: схема

тіла, зорово-моторна координація, цілісне сприймання,

розуміння контексту ситуації, комунікативно-мовленнєві прояви

4 Розвинути здатність до смислових дій:

вправність у цілісних психомоторних проявах, самоконтроль



ФРАГМЕНТ З МОДЕЛІ ЦІЛІСНОГО РОЗВИТКУ

(ЗА ІДЕЯМИ М.БЕРНШТЕЙНА ТА ДЖ. АЙРЕС)



Програма втручання «Синергія» : 
формування базових передумов розвитку дітей з РАС

Ціль програми надати обґрунтований зміст та чіткі етапи формування передумов навчання і розвитку

дітей з аутизмом з опорою на базові процеси, стани та властивості у плані:

 фізичного розвитку: психофізіологічний аспект (тонус, рівновага, внутрішня координація);

сенсо-моторний аспект (узгоджене функціонування сенсорної системи, повноцінний чуттєвий

досвід, розвинена схема тіла);

 соціального розвитку: соціально-емоційний аспект (почуття довіри, інтерес до людини,

керування емоційними станами, імітація, взаємодія); комунікативно-мовленнєвий аспект

(здатність до відгуку, виявлення комунікативної ініціативи, основи діалогу тощо).



НОРМАЛІЗАЦІЯ  ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО  СТАНУ

Критерій Показник 
Програма втручання «Синергія»

Методи та технології Інструменти та засоби 

АДАПТИВНІ 
МОЖЛИВОСТІ 

ДИТИНИ

Стан психо-
фізіологічного

розвитку 

Сенсорно-інтегративна терапія з 
опорою на такі підходи, як:
Сенсорна інтеграція Дж.Айрес; Метод 
«Співтворення» (О.Максимова); 
«Нейродинамічне моделювання руху» 
(А. Смолянінов); метод розвивального 
руху (В. Шерборн)

Засоби для тренування 
вестибулярного апарату:
балансири (напільні та 
підвісні); «бочка», рухливий 
диск. 
Різновисотні сенсорні доріжки. 
Засоби з обтяжуванням 
(ковдри, жилети, манжети, 
м’ячі)



Формування основ соціального розвитку

Критерій Показник 
Програма втручання «Синергія»

Методи та технології Інструменти та засоби 

АДАПТИВНІ 
МОЖЛИВОСТІ 

ДИТИНИ

Емоційний
інтелект 

«Візуальна підтримка»; «Тренінг 
соціальних умінь     (у парах та 
мікрогрупах)»; методи «Соціальні 
історії» та «Терапія з 
однолітками»

Візуалізовані графіки, 
алгоритми дій; правила, 
альбоми з «соціальними 
історіями» для кожної 
дитини, картки PECS



МОДЕЛЬ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З РАС
(за ідеями Дж. Айрес)


