
 

Семінарсько-Тренінгова Програма  

КООРДИНАТОР СЕНСОРНО-ІНТЕГРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

(поглиблений курс) 

Мета Програми – сформувати в учасників уміння визначати стан сенсо-моторного 

розвитку дитини з подальшою організацією і впровадженням для неї індивідуальної 

програми сенсорно-інтегративної терапії, яка охоплює усю життєдіяльність. 

У результаті навчання за Програмою учасники навчаться: 

 Застосовувати діагностичний інструментарій для визначення особливостей 

стану сенсо-моторної інтеграції дитини та розроблення профілю її розвитку; 

 Розробляти індивідуальну програму сенсорно-інтегративної терапії (SIT); 

 Реалізовувати Програму SIT та співпрацювати у цьому плані з іншими 

фахівцями та батьками дитини; 

 Застосовувати критерії досягнень дитини для планування варіативного 

середовища для неї, сприятливого для становлення базових структур у дитини; 

 Координувати учасників команди супроводу щодо позитивного впливу на 

психофізіологічний й психоемоційний стан дитини та проходження нею етапів 

послідовного розвитку. 

 

План Програми 

Cубота 

Діагностика стану сенсо-моторного розвитку та розроблення 

індивідуальної програми сенсорно-інтегративної терапії для неї 

9.30-10.00 Реєстрація учасників семінарсько-тренінгової програми. Отримання 

роздаткового матеріалу. Ранкова кава. 

10.00-11.20 Сенсорно-інтегративна терапія Дж. Айрес як напрям формування основ 

навчальної діяльності 

11.20-11.35 Перерва на каву 

11.35-13.00 Сучасні методики діагностики сенсо-моторного розвитку, особливості їх 

застосування для дітей з РАС 

13.00-13.45 Обід 

13.45-15.15 Алгоритм розроблення індивідуальної програми сенсорно-інтегративної 

терапії: опис технології 

15.15-15.30 Перерва на каву 

15.30-17.00 Аналіз та систематизація варіантів розроблення індивідуальних програм 

SIT: аналіз ситуацій, вирішення кейсів 

 

 

 

 

 



Неділя 

 Особливості впровадження сенсорно-інтегративних технологій у контексті 

життєдіяльності дитини з аутизмом 

09.30-10.00 Ранкова кава 

10.00-11.20 Розроблення змісту сенсорної дієти для дитини з РАС вдома, у закладі 

освіти (центрі) та за його межами (в умовах соціальної інклюзії) 

11.20-11.35 Перерва на каву 

11.35-13.00 Умови реалізації Програми SIT та критерії досягнень дітей з РАС. 

Початок роботи над робочою картою координатора SIT 

13.00-13.45 Обід 

 

13.45-15.45 

 Зміст діяльності фахівця з SIT як експерта у створенні розвивального й 

сенсорно насиченого середовища для дітей з аутизмом: варіативність, 

вплив на становлення витривалості, збагачення чуттєвого досвіду 

дитини.  

Продовження роботи над робочою картою координатора SIT. 

15.45-16.00 Перерва на каву 

 

16.00-17.00 

Систематизація набутих знань.  

Завершення роботи над робочою картою координатора SIT 

Підсумок семінарсько-тренінгового заняття 

 

 

Тренер – Тетяна Скрипник,  
 

- автор численних навчально-методичних матеріалів:                                               

монографія „Феноменологія аутизму” (2010 р.),                                                   

посібники: „Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами 

аутистичного спектра” (2013 р.), „Технології психолого-педагогічного 

супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі” (2015 р.) та ін. 

- керівник наукової групи й співавтор першої в Україні програми для дітей з 

аутизмом „Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом 

„Розквіт” (2012);  

- випускниця програми Legacy International „Розвиток інклюзивного навчання” 

(США, Вірджинія) (2012 р.); 

- тренер у Всеукраїнському проекті Марини Порошенко „Інклюзія – рівень 

свідомості нації” (2016-2017 р.); одна з лекторів он-лайн курсу для вчителів 

(платформа EdEra) та тренінгу «Інклюзивно-ресурсні центри: тренінг для 

тренерів»  (за підтримки ЮНІСЕФ)   

- автор та тренер 6-денної програми „Сенсорна інтеграція: 

повернення до витоків” (2016, 2017, 2018 р., Центр дитини та родини м. Кирьят-

Ата, Арієльський університет, Ізраїль).  
 

Сертифікація Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 
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