
 
Семінарсько-Тренінгова Програма  

 

МАЙСТЕР СЕНСО-МОТОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  

 

 

• Сенсорна інтеграція - це 

безперервний процес, який 

складається з чотирьох стадій 

як послідовних етапів її 

становлення. 

• Сенсорна інтеграція 

здійснюється в результаті 

повсякденних дій в природних 

умовах. 

Джин Айрес 

 

ПІДХОДИ і МЕТОДИ: 

• Авторський метод „Синергія” 

• Елементи методу О.В.Максимової „Спів-творення” 

• Нейродинамічне моделювання руху (А.Г.Смолянінов) 

• Кінезітерапія з опорою на координаційні рівні М.О.Бернштейна 

• Сенсорна інтеграція Джин Айрес (ASI)  

• Метод розвивального руху Вероніки Шерборн 

• Елементи тілесно-орієнтованої терапії 

• Елементи методу Анат Баніель 

• Сенсорні стратегії, сенсорна дієта.  

Практичні прийоми відпрацьовуються з кожним учасником! 

План Програми  
Субота  

Формування передумов повноцінного навчання і розвитку 

 

9.30-10.00 Реєстрація учасників семінарсько-тренінгової програми. Отримання 

роздаткового матеріалу. Ранкова кава. 

10.00-11.20 Основи сенсо-моторної інтеграції з опорою на класичні роботи 

М.О.Бернштейна та Дж.Айрес. Аналіз діагностичного інструментарію. 

Інтегральна оцінка сенсо-моторного розвитку. 

11.20-11.35 Перерва на каву 

11.35-13.00 Вдосконалення стану сенсо-моторної інтеграції кожного учасника 

групи: визначення переваг та потреб. Інтенсивна програма досягнення 

високого рівня сенсо-моторної інтеграції. 

1-й рівень сенсо-моторної інтеграції.  

Нормалізація психо-фізіологічного стану дитини з аутизмом 

13.00-13.45 Обід 



13.45-15.15 Система вправ на 1-му рівні сенсо-моторної інтеграції. Здатність 

відчувати себе як фізичне тіло; набуття впевненості у собі на фізичному 

рівні. Тренування ноги як опори для тіла 

15.15-15.30 Перерва на каву 

15.30-17.00 2-й рівень сенсо-моторної інтеграції 

Узгодженість та координація на рівні тіла 

Тренування витривалості, орієнтир у схемі тіла, долання мотиваційно-

вольової інертності. Формування основ емоційної стабільності 

 

Неділя 

 Володіння тілом як сенсомоторним цілим 

09.30-10.00 Ранкова кава 

10.00-11.20 3-й рівень сенсо-моторної інтеграції 

Система «Я – Довкілля» 
Розвиток зорово-моторної координації, формування руки як інструменту 

пізнання світу. Толерантність до змін й здатність до спонтанних проявів.  

Самостійні цілісні рухи рівня предметного поля.  

4-й рівень сенсо-моторної інтеграції  

Осмислена та різнопланова діяльність  

Оволодіння рухами рівня смислових дій; мобільність та цілеспрямованість. 

Досягнення тілесної пластичності та достатнього рівня сформованості 

регулятивних функцій. Робота над здатністю до самоорганізації. 

11.20-11.35 Перерва на каву 

11.35-13.00 Індивідуальні програми цілісного розвитку дитини                               (з 

опорою на етапи сенсо-моторної інтеграції). 

Творчі завдання. Основи командної взаємодії з фахівцями різних напрямів 

та батьками. Моніторинг успішності сенсо-моторного розвитку.  

Рефлексія. 

13.00-13.45 Обід 

13.45-15.45  Ефективна робота в сенсорній кімнаті. 

Облаштування кімнати з опорою на провідні принципи сенсо-моторної 

роботи. Зміст та етапи роботи в сенсорній кімнаті. Індивідуальна та 

групова робота. Партнерська взаємодія з батьками. Оформлення дієвої 

супровідної документації.  

15.45-16.00 Перерва на каву 

16.00-17.00 Сенсорні стратегії в процесі життєдіяльності дитини з аутизмом 

10 принципів сенсорної інтеграції як головний орієнтир для занять та 

підґрунтя повної самореалізації. Рефлексія. Вручення сертифікатів. 
 

Тренер – Тетяна Скрипник,  

автор численних навчально-методичних матеріалів;                                             

 - тренер у 1) Всеукраїнському проекті Марини Порошенко „Інклюзія – рівень 

свідомості нації” (2016-2017 р.); 2) проекту ЮНІСЕФ «Тренінг для тренерів» для 

працівників ІРЦ (2018 р.); - ведуча он-лайн курсів для вчителів початкових класів 

(проект ЕдЕра, «Навчання і розвиток дітей з аутизмом», 2018 р.); - автор та тренер 6-

денної програми „Сенсорна інтеграція: повернення до витоків” 

(2016, 2017, 2018 р., Центр дитини та родини м. Кирьят-Ата, Ізраїль).  
Сертифікація Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ  : Каріна Бірюкова (063) 600-13-17 
 

www.autism-academia.com 


