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 У 2021-2022 навчальному році у Лебединському закладі дошкільної освіти 

(ясла – садок) «Ромашка» було організовано інклюзивне навчання для 

вихованців групи старшого дошкільного віку №1 «Берізка» Солов’я Давида та 

Тверітінова Віктора.  

 Роботу було організовано за нормативно-правовими документами, які є 

чинними у даній освітній галузі.  

  Були складені  індивідуальні програми розвитку для Давида та Віктора. Були 

поставлені такі короткочасні завдання: 

Давид 
ДИТИНА В СЕНСОРНО - ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

1. Вчити порівнювати предмети за різними параметрами (довжиною, 

шириною, висотою, товщиною…) 

2. Формувати  вміння        лічити в межах 5. 

3. Сприяти засвоєнню та використанню  у мовленні таких понять: однаково, 

порівну, перші, останні. 

ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ 

1.Диференціювання  просторових  відносин власного тіла.        

2. Орієнтування в порах року та їх основних ознаках. 

ДИТИНА В СОЦІУМІ 

1.Формування поняття про основні емоції: радість, злість, здивування, страх, 

цікавість. 

2. Формування поняття «добре-погано». 

3. Вчити називати суттєві ознаки й особливості предметів. 
ГРА ДИТИНИ 

1. Розвивати вміння спілкуватися один з одним під час гри. 

2. Залучати дитину до спільних ігор з іншими дітьми. 

3. Розвивати вміння вибирати тему та вести діалог відповідно до сюжету 

гри за допомогою дорослого. 

4.  Розташовувати предмети у порядку збільшення або зменшення. 

5. Розвивати вміння вибирати тему та вести діалог відповідно до сюжету гри 

за допомогою дорослого. 

   
ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ 

1. Сприяти розвитку доброзичливих взаємин з однолітками та дорослими, 

розвивати бажання спілкуватися. 

2.  Розвивати дрібну моторику. 
МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

1. Розвиток артикуляційного апарату. 

2.Розвиток голосу. 



3. Розвиток фонематичного слуху. 

4. Розвиток дихання. 

5. Формування і вдосконалення граматичної будови мовлення. 

 

Віктор 
ДИТИНА В СЕНСОРНО - ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

1. Вчити порівнювати предмети за різними параметрами (довжиною, 

шириною, висотою, товщиною…) 

2. Формувати вміння визначати колір. 

3. Формувати  вміння  лічити в межах 5. 

4. Формувати вміння розрізняти геометричні фігури. 
ГРА ДИТИНИ 

1. Розвивати вміння спілкуватися один з одним під час гри. 

2. Залучати дитину до спільних ігор з іншими дітьми. 
ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ 

1. Сприяти розвитку доброзичливих взаємин з однолітками та дорослими, 

розвивати бажання спілкуватися. 

2.  Розвивати дрібну моторику. 

ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ 

1.Диференціювання  просторових  відносин власного тіла .           

2. Поглибити знання дитини про предметний світ. 

 

ДИТИНА В СОЦІУМІ 

1.Формування поняття про основні емоції: радість, злість, здивування, страх, 

цікавість. 

2. Формування поняття «добре-погано». 
МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

1. Розвиток зв’язного мовлення. 

Розвивати м’язи артикуляційного апарату шляхом виконання статичних і 

динамічних артикуляційних вправ.  

2. Розвиток експресивного мовлення. 

3. Розвиток загальнорухових функцій та дрібної моторики. 

 

    Асистент вихователя Кравченко Т.О.  здійснювала соціально-педагогічний 

супровід вихованців з ООП. Зусилля асистента вихователя були направлені на  

адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей 

дитини, залучення до різних видів навчальної діяльності на заняттях. 

Особливо дієвою і корисною для дитини з ООП є індивідуальна робота, яка 

була направлена на допомогу у виконанні навчальних завдань, закріпленню 

конкретних умінь і навичок,  додаткове пояснення тем, які не були належним 

чином засвоєні. Асистент вихователя надавала консультації вихователям та 



батькам дитини з особливими освітніми потребами для успішної взаємодії 

садочка та сім`ї.  

   Корекційно-розвиткова робота вчителями-логопедами  спрямовувалася на 

виправлення вад звуковимови,  розвиток зв’язного мовлення,  формування 

граматично правильного мовлення, збагачення словникового запасу. 

          

   Робота Кравченко Т.О. як практичного психолога дитини Солов’я Давида  по  

корекції розвитку  була спрямована за такими напрямками: розвиток емоційної  

сфери, створення власного емоційного фону, зниження  тривожності  та 

скутості дитини, формування віри у свої сили й можливості, набуття навичок 

позитивної вербальної та невербальної комунікації, підкріплення позитивного 

образу «Я», корекцію пізнавальної діяльності (операцій мислення – аналізу, 

синтезу, узагальнення, порівняння; довільного зорово-слухового сприймання; 

довільної уваги – концентрації та розподілу; процесів запам'ятовування та 

відтворення інформації ) . 

  Після проведення занять з корекції розвитку були отримані такі 

результати: 

-  розвиток вміння групувати об’єкти на підставі знайдених ознак  - групує 

правильно. 

- розвиток здатності мислення до узагальнення («Назви одним словом», 

«Знайди спільне», «Класифікація предметів»  - узагальнює домашніх і диких 

тварин, іграшки, квіти, фрукти, овочі, транспорт, меблі, тварини, їстівне; 

лише за допомогою дорослого – рослини, комахи, птахи, спорт, музика, 

малювання, дерев’яне, м’яке. 

- орієнтування у просторі – переважно правильно орієнтується – посередині, 

довий-короткий, лівий-правий, високо-низько, далеко-близько. 

Лише з допомогою дорослого – перед, за, під, над, у, на, між, біля. 

Плутається, робить помилки у завданнях з двома показниками – справа вгорі, 

зліва внизу… 

Також допускає помилки в часовій орієнтації вчора-сьогодні-завтра. 

- розвиток зорової пам’яті («Запам’ятай та повтори» - з 12 предметів 

запам’ятав 6, запам’ятовує основні елементи на малюнках або просто називає 

те, що бачив. 

- розвиток вміння встановлювати подібність об’єктів – виконує після 

додаткового пояснення, з другої спроби. Напр., знайти тінь кошеняти, двох 

однакових чобітка, їжачків… 

Знаходить відмінності, називає зайве. 

- розвиток уваги, сприйняття / «Загадкові малюнки» - називає предмети 

правильно. 

- розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами / «Пара – до 

пари»- встановлює правильно. 

- розвиток вміння аналізувати об’єкти сприйняття / «Добери зображення» 

правильно з’єднує геометричні фігури з предметами, на які вони схожі, за 

кольорами; «Залатай ковдру» - допускає помилки. 



- розвиток вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів / «Якого 

предмета не вистачає» - виконує правильно. 

 

Результати виконання проставлених завдань ІПР Солов’я Давида: 

Освітній напрям «Особистість дитини» 

1. Ставиться до дітей в групі та до оточуючих дорослих доброзичливо, йде на 

контакт, виявляє бажання спілкуватися. 

2. Уважно слухає вказівки дорослого. 

3. Вміє правильно тримати олівець, пензлик. Проте виникають труднощі з 

роботою ножицями та дрібними деталями.  

Освітній напрям «Дитина в  природному довкіллі» 

1. Показує ліву (праву) руку та ногу.    

2. Показувє  і називає ліві і праві частини власного тіла . 

3. Переважно розрізняє основні групи напрямів  «вперед – назад», «вгору – 

вниз», «направо-наліво». Іноді допускає помилки та потребує допомои 

дорослого. 

4.  З труднощами називає пори року та 2-3 основні ознаки кожної пори року. 

 

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

1.Порівнює предмети за різними параметрами: довжиною, шириною, 

висотою, товщиною. 

2. Лічить в межах 5. Часто виникають труднощі при викладанні прикладів. 

3.З допомогою дорослого використовує  у мовленні поняття: однаково, 

порівну, перші, останні. Розуміє їх значення. Допускає помилки. 

 

Освітній напрям «Дитина в соціумі» 

1. Показує емоцію на зображенні на прохання дорослого. 

2. Демонструє мімікою обличчя декілька названих дорослим емоцій. 

3. Розрізняє погані та добрі вчинки на ілюстраціях. 

4. Обмінюється іграшками в групі з іншими дітьми без штовхання, 

вихвачування і т.д. 

5. Називає з допомогою дорослого суттєві ознаки та особливості предметів. 

 

Освітній напрям «Гра дитини» 

1. Спілкується в грі з дітьми, намагається виконувати роль.  

2. Розташовує іграшки у порядку збільшення або зменшення. 

3. За допомогою дорослого може вибрати тему гри та намагається вести 

діалог дотримуючись сюжету. 

 

Результати виконання проставлених завдань ІПР Тверітінова Віктора: 

Освітній напрям «Особистість дитини» 

1.Ставиться до дітей в групі та до оточуючих дорослих доброзичливо, 

переважно йде на контакт, переважно виявляє бажання спілкуватися. 

2. Уважно слухає вказівки дорослого. 



3. Вміє правильно тримати олівець, пензлик. Арно працює з ножицями, 

шнурівками. 

Освітній напрям «Дитина в  природному довкіллі» 

1.  Плутає ліву (праву) руку та ногу.    

2. Показує, але не називає частини власного тіла . Плутає ліві і праві. 

3. Розрізнятє основні групи напрямів  «вперед – назад», «вгору – вниз» лише 

за одним показником, яко поєднати, то плутається. 

4.  Орієнтується у предметах одного виду, самостійно не порівнює їх між 

собою і не знаходить спільні і відмінні якості. 

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

1. Порівнює предмети за різними параметрами: довжиною, шириною, 

висотою, товщиною лише з допомогою дорослого. 

2. Знає основні кольори - синій, червоний, білий, чорний. 

3. Знає цифри 1, 2, 3,  продовжуємо вчити 4, 5; 

Ознайомилися з знаками «+», « - », « = », але їх плутає. 

4. Знає та називає основні геометричні фігури - коло, овал, прямокутник, 

квадрат, решту плутає. 

Освітній напрям «Дитина в соціумі» 

1. Показує емоцію на зображенні на прохання дорослого. 

2. Демонструє мімікою обличчя декілька названих дорослим емоцій. 

3.  Виражатє негативні емоції за допомогою слів  ( каже «ні» , «не так»). 

4. Розрізняє погані та добрі вчинки на ілюстраціях. 

5.  Бере участь в ігровій діяльності. 

6. Обмінюється іграшками в групі з іншими дітьми без штовхання, 

вихвачування і т.д. 

7. Іноді намагається просити пробачення у відповідних ситуаціях. 

Освітній напрям «Гра дитини» 

1. Намагається спілкуватися в грі з дітьми, не може виконувати роль за себе та 

іншого персонажа. 

2. Виявляє увагу, співчуття, допомогу, намагається гратися в невеликих 

групах. 

 


