
 

 

 Адреса: м. Харків,  

вул. Ш. Руставелі 32/2 

Тел.: +38(066)556-13-05 

Пошта: ladozentr@gmail.com 

Сайт:  http://lado.kh.ua 

 

 

Робочий Зошит 

 

Учасника/ці тренінгу 

 

Складання індивідуальної програми  

розвитку дитини з ООП 
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Індивідуальна програма розвитку –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Етапи ІПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Команда супроводу  

  

Рівні команди супроводу  
  

 

 

Склад команди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  



 

Постійні учасники команди 

 

Залучені фахівці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Учасники Функції 

(Зона відповідальності) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Діагностика 

 
 

 



  

   Комунікативні навички  Так  Ні  

1.  Може попрохати про бажане        

2.  Вміє проявляти ініціативу        

3.  Відповідає на питання: «Що ти хочеш?»        

4.  Виражає прохання фразою        

5.  Може попросити про допомогу        

6.  Просить звернути на себе увагу        

7.  Просить припинити дію        

8.  Цікавиться певною інформацією        

9.  
Може відповідати  на питання про бажане/небажане 

«Так» або «Ні»  

      



10.  
Може відповідати  на питання на будь-яку тему  

«Так» або «Ні»  

      

 

11.  Може розповісти про будь-яку реальну подію        

12.  Ставить питання, відповідні контексту/темі.        

13.  
Відповідає на соціальні питання (відомості про себе, 

близьких, адресу проживання, розповідає про 

улюблене, захоплення)  

      

Навички самостійності  

14  Вдягається        

15  Взувається        

Може поводити себе за обіднім столом        

16  Вміє використовувати столові прилади        

17  Вміє наливати напої        

18  Приготування перед їжею        

Охайність        

19  Вміє вмиватися        

20  Вміє ретельно мити руки        

21  Вміє розчісуватися        

22  Вміє чистити зуби        

23  Вміє висмарківаться        

24  Вміє користуватися туалетом        

Соціальні навички  



25  Знаходиться біля дітей        

26  Дивиться на дітей        

27  Повторює дії / ігри інших дітей        

28  Реагує на звернення інших дітей        

29  Задає питання іншим дітям        

 

30  Ділиться з дітьми        

31  Спільно з іншими дітьми виконує завдання        

32  Бере участь в спільних іграх        

33  Вміє грати за правилами        

Особливості поведінки        

34  Агресія        

35  Аутостимуляція        

36  Надмірна рухливість        

37  Непоседючість        

38  Голосний крик        

39  Плач        

40  Виконує інструкції вчителя        

41  Слухає пояснення вчителя        

42  Розуміє фронтальне пояснення        

43  Виконує загальні правила класу        



44  

Займається за столом протягом 5/10/15/20/25/30 хв  

      

45  Виконує звернені інструкції вчителя        

   

Моторика загальна  

46  Ходьба        

47  Повзання        

48  Біг        

49  Стрибки на місці        

50  Стрибки вперед        

 

51  Стрибки з поверхні на підлогу        

52  Стрибки на одній нозі        

53  Підійматися сходами        

54  Спускатися сходами        

55  Балансування на одній нозі        

56  Їзда на самокаті        

57  Їзда на велосипеді        

Дрібна моторика  

56  Збирає сортер        

57  Збирає пазл з частин        

58  Перекладає предмети з руки в руку        



59  Мозаїка        

60  Перевертає листи в книзі        

61  Прикріплення прищіпок        

62  Розфарбовує зображення, не виходячи за лінії        

63  Ріже ножицями        

64  Відкриває «блискавку»        

65  Відкриває кришки        

66  Видавлює клей з пляшки        

67  Знімає обгортки        

68  Приблизно копіює форми і лінії        

69  
Наклеює форми відповідно до намальованими на 

зображенні  

      

70  Робить аплікації        

71  Закриває кришки на банках / пляшках        

 

72  Скадає лист бумаги        

73  Вирізає фігури        

Академічні навички  

Читання        

74  Розрізняє літери        

75  Правильно називає літери        

76  Читає по складах        

77  Читає слова цілком        



78  Розуміє прочитане        

79  Визначає місце звуку в слові        

80  Вміє ділити слово на склади        

Математика        

81  Рахує до 3/5/10ти        

82  Рахує предмети        

83  Розрізняє цифри        

84  Називає цифри        

85  Ототожнює кількість предметів з цифрами        

86  Розуміння про час        

87  Розуміння «0»        

88  Викладає числовой ряд в межах 5/10        

89  Складання        

90  Віднімання        

91  Розуміння понять «більше» та «менше»        

92  Розуміння понять «багато» та «мало»        

Письмо        

 

93  Робить позначки на папері        

94  З'єднуває точки        

95  Малює прямі лінії        

96  Малює прості малюнки        

97  Обводить букви і цифри        

98  Копіює букви і цифри        



99  Пише букви і цифри        

100  Пише слова        

Вищі психічні функції        

101  Сортування однакових предметів        

102  Сортування однакових картинок        

103  

Сортування однакових предметів за картинками  

      

104  Сортування за категоріями        

105  Сортування за характеристиками        

106  Сортування за функціями        

107  Встановлення логічній послідовності        

108  Зібрати модель за зразком        

109  Лабіринт        

110  Пазли        

Мовленнєві навички        

111  Реагирує на ім’я        

112  Виконання інструкцій в контексті        

113  Виконання інструкцій поза контекстом        

114  Розрізнення предметів        

 

115  Розрізнення картинок        

116  Розрізнення частин тіла        



117  Розрізнення предметів одягу        

118  Розуміння і розрізнення прикметників        

119  Розрізнення близьких людей        

120  

Розрізнення значущих людей в межах класу / школи  

      

121  Розрізнення предметів за функцією        

122  Розрізнення предметів за характеристиками        

123  Розрізнення предметів за категоріями        

124  Розуміння прийменників        

125  Розуміння займенників        

126  Називання предметів        

127  Називання картинок        

128  Називання предметів одягу        

129  Називання частин тіла        

130  Називання прикметників        

131  Називання знайомих людей        

132  Називання дій        

133  Називання предметів за функцією        

134  Називання предметів за категорією        

135  Називання предметів за характеристиками        

136  Вставляє пропущені слова у знайомих фразах        



137  Називання звуки, відповідні різним тваринам        

138  Називання асоціації до понять        

139  Розповідає про побачене        

140  Описує предмети        

141  Описує причини        

142  Розповідає історії        

143  Може виконувати завдання протягом __________ хв/сек   

144  Може займатися улюбленою діяльністю протягом ____________хв/сек  

Сенсорні особливості  

145  Обнюхує предмети/людей        

146  Облизує предмети/поверхні        

147  Повторно ощупує предмети        

148  
Спостерігаються повторюється розглядання 

предметів з різних ракурсів, відстаней  

      

149  Не виносить гучних звуків        

150  Не терпить дотиків, може знімати з себе речі        

 



 

Постановка цілей та задач  
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Адаптація  Модифікація  

    



Адаптація  Модифікація  

    

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 р. № 588 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку організації 

інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

1. Період виконання ________________________________________________________________ 

2. Загальні відомості про учня: 

прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________ 

дата народження ___________________________________________________________________ 

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень 

___________________________________________________________________________________ 

рік навчання 

___________________________________________________________________________ 

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров'я, фізичний і 

мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність) 

Порядковий 

номер 
Дата Короткий зміст Джерело інформації 

4. Наявний рівень знань і вмінь учня 

Потенційні можливості Потреби 

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, 

супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом 

тощо) 

  Так (зазначити потреби) 

______________________________________________________________ 

  Ні 

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час 

корекційно-розвиткових занять 

Найменування 

заняття 

Фахівець, який 

проводить заняття 

Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

Періодичність 



заняття заняття 

7. Характеристика учня 

Сфера розвитку Стисла характеристика Заплановані дії Очікувані 

результати/уміння 

Емоційно-вольова       

Фізична       

Когнітивна       

Мовленнєва       

Соціальна       

8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти 

навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або 

модифікованої програми) 

Порядков

ий 

номер 

Навчальний предмет Програма 

адаптована модифікована 

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів 

  Так (зазначити предмет (предмети) 

_____________________________________________________ 

  Ні 

9. Адаптація (необхідне підкреслити) 

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в 

класі, приміщення для усамітнення, інше 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів 

діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів 

концентрації уваги, інше 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, 

картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше 

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________ 

Необхідне спеціальне обладнання 

  Так (зазначити обладнання) 

___________________________________________________________ 

  Ні 

10. Індивідуальний навчальний план 

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються 

відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня. 

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх 

вивчення. 

Навчальний предмет 

____________________________________________________________________ 

Цілі навчання Зміст Педагогічні технології, 

спрямовані на досягнення 

мети 

Оцінювання знань, 

які засвоїв учень 

за рік/півріччя 

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку: 

  висновок психолого-медико-педагогічної консультації 

  попередня індивідуальна програма розвитку 

  батьки/опікуни 

  учень 

   інші 

___________________________________________________________________________ 

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку 

Прізвище, ім'я, по батькові Найменування посади Підпис 

13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з: 

1) батьками / законними представниками: 

прізвище, ім'я, по батькові батьків / законних представників 

___________________________________________________________________________ 

підпис __________________________ дата ______________________________________ 

учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років 



підпис _________________________ дата ____________________________________ 

14. План консультування батьків / законних представників у процесі 

розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку 

Дата Мета Відповідальні особи 

15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних 

досягнень 

Сфери розвитку 

/ навчальні 

предмети 

Строк проведення моніторингу 

протягом 

першого 

півріччя 

навчального 

року 

після закінчення 

першого 

півріччя 

навчального 

року 

протягом 

другого півріччя 

навчального 

року 

після закінчення 

навчального 

року 

 

 

__________________________ 

(найменування посади директора 

загальноосвітнього навчального 

закладу) 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

________________ 

(ініціали, прізвище) 

 

 

___ ____________ 20__ р.". 

    

 


