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Цей посібник укладено у межах проекту «Соціальні послуги для дітей з важки-
ми формами інвалідності», що реалізується за підтримки Посольства США в 
Україні 

Партнери: Американський дім, The Inclusion Collective, Уповноважений 
Президента з прав дитини Микола Кулеба, Департамент соціальної політики 
КМДА, Ротарі клуб «Київ-Сіті», ГОІ Родина, All-out inclusion

ВІД УКЛАДАЧІВ
Посібник складається з 3-х частин, у яких будуть викладені перекладені з анг-
лійської мови, методичні рекомендації щодо складання Індивідуальної освіт-
ньої програми, Індивідуального плану обслуговування та підтримки, житлових 
рішень для людей з інвалідністю. Ці документи, по суті, є нормативно-правови-
ми актами штату Колорадо, США, але можуть бути адаптовані до українських 
умов надання соціальних, освітніх, медичних послуг для осіб з інвалідністю. 
Чому в Україні важливо запровадити таке методологічне рішення? Бо у такому 
випадку застосовується індивідуальний підхід до кожної людини, врахування 
саме її потреб, особливостей розвитку і вподобань. У результаті застосування 
такого підходу буде забезпечено кращу якість послуг і, найголовніше, кращу 
якість життя особи з інвалідністю.

Це видання вироблено за підтримки Відділу преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні. Точка зору, відображена у даному виданні, 
може не співпадати з офіційною позицією уряду США.
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ЧАСТИНА 1. 
ІНДИВІДУАЛЬНА 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА*

*IEP procedural guidance: expertional student services unit technical assistan [Електронний ресурс] 
Режим доступу: http://www.cde.state.co.us
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КЕРІВНИЦТВО З УКЛАДАННЯ
Індивідуальну освітню програму (далі – ІОП) встановлено у штаті Колорадо 
(США) Законом про освіту для осіб з інвалідністю (IDEA) та Законом про освіту 
для дітей з особливостями розвитку штату Колорадо (ECEA) як основу для пла-
нування та реалізації цілей і задач для дітей з інвалідністю. 

ВАЖЛИВІ ЕТАПИ 
Розгляд заявки, оцінка, виконання ІОП 

Розгляд заявки здійснюється, якщо:
• Батьки поінформовані про розгляд заявки вивчення потреби у спеці-

альній освіті або батьки самі подають запит на оцінку;
ТА
• Батьки надають письмову згоду на проведення початкової оцінки. 

Повідомлення про проведення зустрічі має бути надіслане батькам упродовж 
прийнятного для них періоду і часу, щоб вони мали можливість відвідати таку 
зустріч. Зазвичай надається повідомлення за 10 днів до проведення зустрічі.
ІОП має бути розроблена протягом 30 днів від дати, на яку буде встановлено, 
що дитина визначена як дитина з інвалідністю.

ЗВІТУВАННЯ ПРО УСПІХИ ДИТИНИ У РАМКАХ ІОП 
В ІОП має бути вказано, коли повинні надаватися періодичні звіти про успіхи 
дитини у напрямку до досягнення її річних цілей (наприклад, шляхом викори-
стання квартальних або інших періодичних звітів, одночасно з видачею табелів 
успішності).

 

 

Розгляд заявки на вивчення потреби 
у спеціальній освіті ініціюється після 
одержання адміністративним органом 
підписаної згоди батьків на оцінку

Оцінка/встановлення потреби в 
отриманні спеціальних освітніх 
послуг здійснюється впродовж 
60 днів

Повідомлення 
про проведення 
зустрічі Розробка ІОП впродовж 

90 днів з моменту 
одержання підписаної 
згоди батьків на оцінку
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РІЧНІ ПЕРЕГЛЯДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ, ПОВТОРНІ ОЦІНКИ ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ 

ІОП має переглядатися на періодичній основі, але не рідше одного разу на рік, 
для визначення того, чи досягнуті річні цілі дитини; та переглядається, за необ-
хідності, для коригування:

• Будь-якої відсутності очікуваного успіху у напрямку досягнення річних 
цілей;

• Результатів будь-якої переоцінки;
• Інформації про дитину, надану батьками;
• Очікуваних потреб дитини; або
• Інших питань.

Повідомлення про проведення зустрічі має бути надіслано батькам упродовж 
розумного періоду часу, щоб вони мали можливість відвідати таку зустріч. 

Повторна оцінка кожної дитини з інвалідністю повинна здійснюватися при-
наймні один раз кожні 3 роки, якщо батьки та державний орган не дійдуть зго-
ди про те, що повторна оцінка не потрібна. 

Якщо повторна оцінка є необхідною, до проведення такої оцінки має бути одер-
жана письмова згода батьків на оцінку, або у державного органу має бути до-
кументація стосовно декількох спроб одержати батьківську згоду за допомо-
гою різних засобів зв’язку. 

Рік 1 Рік 2 Рік 3

Розроблення 
початкової 

Індивідуальної 
освітньої програми

Річні перегляди Індивідуальної 
освітньої програми на дату 

або до дати настання річниці 
Індивідуальної освітньої програми

Максимальний період 
часу для повторної 
оцінки та перегляду

ОДИН РІК

Звіт про успіхи 1Звіт про успіхи 4

Звіт про успіхи 2Звіт про успіхи 3
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ЦИКЛ ІОП
Перегляд 

ІОП

Перегляд 
ІОП

Трирічна 
переоцінка 
та перегляд 

ІОП

ТРИРІЧНИЙ ГРАФІК 
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ПОЧАТОК  
ПРОЦЕДУРИ ІОП
Обстеження дитини

• Аналіз записів, включаючи універсальний скринінг 
• Сфокусований скринінг 
• Задокументовані випадки втручання 
• Підозра в обмежених навчальних можливостях 

Початкова оцінка 
• Передача на розгляд 
• Перегляд 
• Згода на оцінку 
• Оцінка (у тому числі складання форм відповідно до До-

датку 1)

Встановлення потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг
• Повідомлення про проведення зустрічі 
• Зустріч для встановлення потреби в отриманні спеціаль-

них освітніх послуг
• Згода на початкове надання послуг 

Розробка ІОП
• Повідомлення про проведення зустрічі 
• Команда з питань ІОП
• Зустріч з питань ІОП

Виконання ІОП
• Поширення інформації про ІОП
• Надання послуг 
• Звітування про успіхи 
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ПЕРЕГЛЯДИ У МЕЖАХ 
ВИКОНАННЯ ІОП: 
Звітування про успіхи 

• Періодичне надсилання батькам інформації про успіхи 
учнів 

Щорічний перегляд 
• Перегляд та оновлення ІОП через 365 днів від дати попе-

редньої ІОП

Повторна оцінка 
• Визначення потреби у спеціальній освіті принаймні кож-

ні 3 роки з моменту попереднього встановлення потреби 
в отриманні спеціальних освітніх послуг

ІНШІ ЗАХОДИ  
У МЕЖАХ ІОП: 
Переведення учнів 

• У межах штату 
• За межами штату 

Внесення змін в існуючу ІОП
• Внесення змін в ІОП



10

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Якщо дитина була оцінена та визнана як дитина з інвалідністю, ІОП має бути 
розроблена протягом 90 календарних днів від дати отримання батьківської 
згоди на оцінку.

НАДАННЯ БАТЬКАМ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗУСТРІЧІ
Загальноприйнятою практикою є призначення зустрічі для встановлення по-
треби в отриманні спеціальних освітніх послуг одночасно із зустріччю з роз-
робки ІОП; однак такі зустрічі можуть проводитися окремо. У такому разі бать-
кам має бути надіслано окреме повідомлення про проведення зустрічі.

ІОП повинен зберігатися як частина документу про спеціальну освіту для учня. 
Будь-які обговорення ІОП є конфіденційними і не повинні обговорюватися 
з іншими особами, крім шкільного персоналу, який несе відповідальність за 
виховання конкретного учня, та осіб, уповноважених батьками. 
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КОМАНДА 
З ПИТАНЬ ІОП 

Група професіоналів та батьки учня представляють собою команду з питань 
ІОП для прийняття рішень щодо освітньої програми учня. Команда з питань 
ІОП може складатися з тих самих осіб або дещо відрізнятися від осіб, включе-
них до мультидисциплінарної команди. Виходячи з встановлення потреби в от-
риманні спеціальних освітніх послуг, конкретним фахівцям може знадобитися 
допомога у розробці Індивідуальної освітньої програми.

УЧАСТЬ БАТЬКІВ
Батьки є невід’ємними членами команди з питань ІОП для своєї дитини. За-
коном про освіту для осіб з інвалідністю від шкільних округів вимагається 
вжиття заходів для забезпечення того, що один або обидва батьки матимуть 
можливість брати активну участь у зустрічах, присвячених ідентифікації, оцін-
ці та вибору місця навчання для своєї дитини. Якщо жоден з батьків не може 
взяти участь у зустрічі з питань ІОП, державний орган повинен використати 
інші методи для забезпечення батьківської участі у розробці ІОП, включаючи 
індивідуальні або конференц-дзвінки. Координатор відповідає за полегшення 
спілкування з батьками для керування процесом оцінки та наступною зустріч-
чю з питань ІОП.

Рекомендується, щоб координатор зв’язався з батьками для визначення їхніх 
побажань щодо дати і часу проведення зустрічі з питань ІОП та з’ясування, чи 
мають батьки будь-які особливі потреби, які потребують спеціальних послуг 
(наприклад, перекладач, доступ для інвалідного візка тощо). Куратор може ви-
користовувати кілька способів для зв’язку з батьками, включаючи телефонні 
дзвінки, розсилку інформації поштою, домашній візит або зв’язок через іншого 
дорослого члена родини.

Школа може проводити зустрічі з питань ІОП без присутності батьків, якщо не 
було одержано жодної відповіді на повідомлення, або якщо школа не може пе-
реконати батьків у необхідності присутності. Шкільний персонал повинен до-
класти всіх зусиль, аби забезпечити участь батьків.

Куратор повинен також переконатися, що батьки розуміють порядок прове-
дення зустрічі. Має бути забезпечений усний або письмовий перекладач для 
батьків, які є глухими або які не розмовляють (англійською) мовою.
Усі особи, які повинні бути присутніми на зустрічі, мають бути вказані із зазна-
ченням посади у повідомленні про проведення зустрічі. Батьки мають право 
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вимагати перенесення зустрічі, якщо присутні особи не будуть вказані у пові-
домленні про проведення зустрічі або якщо запрошені особи не будуть присут-
ні. Якщо член команди, який не є обов’язковим членом, буде відсутній протя-
гом всієї або частини зустрічі, має бути вказана причина такої відсутності.

Якщо державний орган розробляє проект ІОП до проведення зустрічі команди 
з питань ІОП, державний орган повинен на початку зустрічі повідомити батькам 
про те, що будь-які послуги, запропоновані органом у проекті, є попередніми 
рекомендаціями для перегляду та обговорення з батьками. Державний орган 
повинен надати батькам копію проекту ІОП до проведення зустрічі команди з 
питань ІОП, щоб батьки мали можливість переглянути проект. Це дозволить 
батькам осмислено обговорити свої пропозиції. 

Члени команди 

Початкова 
оцінка/ потреба 

в отриманні 
спеціальних 

освітніх послуг

Щорічний 
перегляд 

Повторна 
оцінка Перехід 

Батьки Е Е Е Е

Викладач загальної освіти (якщо учень одержує  
або може одержувати послуги  

у загальноосвітньому класі)
R R R R

Викладач спеціальної освіти (або дефектолог, якщо 
дитина одержує тільки навчання з мовлення та мови) R R R R

Особа, яка може тлумачити результати оцінювання R R R R

Директор спеціальної освіти або призначена особа R R R R

Учень у віці 15 років та старше  
(необов’язково, якщо молодше 15 років) E E E E

Білінгвальний спеціаліст E E E E

Представник соціальної служби (якщо учню 
виповнилося 15 років та більше, і служба повинна 

надавати або сплачувати за послуги)
O I O I

Постачальники відповідних послуг,  
якщо послуги мають бути надані для ініціювання, 

продовження або припинення 
R R I I



13

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

E = Суттєва потреба у присутності; I = Має бути запрошений для участі; R = Не-
обхідна присутність; O = Необов’язкова присутність 

Роль викладача загальної освіти повинна виконуватися тим, хто на даний час 
призначений викладати у загальноосвітньому класі для учнів того самого віку або року 
навчання, що і учень, для якого переглядається ІОП. Якщо учень на даний момент 
навчається у загальноосвітньому класі, має бути присутній викладач учня. Якщо 
учень на даний момент не навчається у загальноосвітньому класі, рекомендується, 
щоб потреби учня у доступі до загальноосвітньої програми представляв вчитель 
загальної освіти. Під час розробки ІОП участь викладача загальної освіти є важливою 
для обговорення результатів оцінки, які можуть призвести до відповідних втручань, 
включаючи визначення допоміжних засобів та послуг, внесення змін у програму та 
надання підтримки шкільному персоналу.

Якщо учню потрібна конкретна послуга, щоб отримати користь від спеціальної 
освіти, до розробки ІОП має бути залучений відповідний спеціаліст у такій галузі.
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ЧЛЕНИ КОМАНДИ 
З ПИТАНЬ ІОП  

ТА ЇХНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
КУРАТОР 

ПІДГОТОВКА ДО ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ ІОП 

• Здійснює моніторинг для забезпечення того, щоб усі заходи були успіш-
но завершені у встановлені терміни

• Визначає дату/час/місце проведення зустрічі з питань ІОП за активної 
участі батьків та інших необхідних членів команди

• Готує письмове повідомлення для команди з питань ІОП (включаючи 
батьків) до проведення зустрічі

• Заохочує батьків до складання родинного звіту з питань ІОП, який має 
бути включений до інших щорічних оглядів та звітів про оцінку, що на-
даються викладачами та спеціалістами

• Подає запит батькам щодо необхідної медичної допомоги для дитини 
• Забезпечує, що час, виділений на зустріч з питань ІОП, є достатнім, 

завдяки співпраці з усією командою з питань ІОП 
• Готує порядок денний зустрічі
• Надає спеціальні послуги для батьків, за необхідності (наприклад, усний 

або письмовий переклад)

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ З ПИТАНЬ ІОП 

• Починає зустріч з представлення всіх членів команди з питань ІОП 
• Перевіряє присутність усіх необхідних осіб 
• Забезпечує, щоб інтереси та плани учня після закінчення школи були 

розглянуті командою з питань ІОП 
• Проводить зустріч дотримуючись порядку денного та процесу, виходя-

чи з мети зустрічі
• Допомагає у складанні документа ІОП 
• Роздає копії складеної ІОП батькам, вчителям та відповідними поста-

чальниками послуг після закінчення зустрічі з питань ІОП 



15

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
• Повідомляє всім спеціалістам, які беруть участь у реалізації ІОП, про 

їх обов’язки в рамках виконання ІОП згідно з письмовими вимогами
• Здійснює моніторинг, щоб переконатися, що надані всі послуги, задоку-

ментовані в ІОП. 
• Розповсюджує копії ІОП між всіма викладачами і спеціалістами з під-

тримки, відповідальними за освіту учня
• Координує всі зустрічі, пов’язані з переглядами та внесенням змін до 

ІОП, за необхідності 
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РОЗРОБКА ІОП
ЦІЛІ 

На підставі існуючих показників ефективності, наступним кроком на зустрічі з 
питань ІОП є розробка (або перегляд, залежно від випадку) письмової заяви 
про освітні потреби учня та визначення річних цілей. Цілі учня є своєрідним 
компасом, який визначає прийняття рішень командою з питань ІОП.

При написанні цілей для учнів має бути пряма відповідність між існуючими рів-
нями успішності, академічними стандартами, визначеними потребами та щоріч-
ними цілями, які дозволяють учню брати участь та добиватися успіхів у загаль-
ній навчальній програмі. Цілі не повинні бути дослівно переписані з академічних 
стандартів, але повинні відображати зв’язок з академічними стандартами (шта-
ту Колорадо). Стандарти мають бути вказані після написання річної цілі.

Щорічні цілі − є оцінкою команди з питань ІОП того, чого за очікуваннями може 
досягти учень за допомогою спеціально розробленої навчальної програми або 
одержання підтримки протягом наступних 365 днів. Щорічні цілі відображають 
судження команди з питань ІОП, виходячи з поточних рівнів успішності, потен-
ціалу для навчання та швидкості розвитку стосовно того, що повинен досягти 
учень. Команда відповідає на запитання: «Відповідно до спеціально розробле-
ної навчальної програми, що, за нашими очікуваннями, повинен знати, розумі-
ти та зможе робити учень наприкінці наступних 12 місяців?»

Щорічні цілі мають бути визнані як батьками, так і вчителями як пріоритетні 
елементи, які є важливими з точки зору освіти. Деякі цілі можуть бути встановлені 
для їх функціонального значення у збільшенні самостійності учня.

ЦІЛЬОВІ ТВЕРДЖЕННЯ:
• Описують покращення порівняно з поточним оціненим рівнем успішності
• Відображають сферу особливої потреби, яка пов’язана з прогресом у 

загальноосвітній навчальній програмі 
• Включають оцінюваний рівень досягнення
• Описують умови, за яких учень буде досягати результатів 
• Є орієнтованими на пріоритет і обираються в порядку важливості у 

кожному році
Абревіатура, яка допомагає встановити ефективні цілі, - SMART:
S — Стратегічний і специфічний
M — Оцінюваний 
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A — Досяжний
R — Релевантний і реалістичний
T — З чітко встановленими строками 

ЗАВДАННЯ 
Для учнів з інвалідністю, які проходять альтернативне оцінювання відповідно 
до альтернативних стандартів успішності, ІОП повинна включати опис критері-
їв для порівняння або короткострокових цілей. 

Чи повинна оцінена щорічна мета враховувати всі сфери загальноосвітньої 
навчальної програми чи лише ті сфери, в яких на навчальні успіхи учня впливає 
інвалідність?

Річні цілі повинні враховувати лише ті сфери, які визначено як сфери особливих 
потреб. Команда з питань ІОП не зобов’язана включати цілі, які стосуються сфер 
загальноосвітньої навчальної програми, в яких учень не має особливих потреб.

ПРИСТОСУВАННЯ 
Розділ «Пристосування» використовується для визначення сфер навчального 
плану та розвитку учня, які потребують спеціальних пристосувань. Спеціальні 
пристосування дозволяють учням отримати доступ до навчання, але у жод-
ному разі не змінюють стандарти або очікування. Спеціальні пристосування 
дозволяють підтримувати учнів та надавати їм спеціальні освітні послуги у за-
гальноосвітньому класі. Вони можуть включати надання відповідних послуг, 
призначення паравихователів для конкретних цілей та/або надання адаптив-
них матеріалів або навчальних стратегій, розроблених для конкретного учня. 

Спеціальні пристосування включають адаптацію навчальних стратегій (мате-
ріалів, способу представлення, групування, формату) та/або умов у класі (роз-
міщення місць для сидіння, освітлення, звук тощо). Спеціальні пристосування 
повинні надаватися у навчальному середовищі.

Спеціальні пристосування включають, але не обмежуються тільки цим:
• Допоміжні технологічні пристрої
• Навчальні практики, такі як індивідуальні консультації, гетерогенні 

групи та/або товариства однолітків 
• Плани втручання у поведінку/надання підтримки, призначені для ко-

ригування поведінки, яка заважає процесу навчання
• Адаптації, які змінюють те, як учень отримує доступ до інформації та 

демонструє навчання, наприклад, книги на плівці, книги з крупним 
шрифтом, матеріали для сліпих/німих, калькулятори або текстові ре-
дактори з адаптованою клавіатурою.
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• Індивідуальна підтримка, така як перефразування запитань та інструк-
цій, надання додаткового часу на виконання завдання або тестування. 

• Допоміжні навчальні посібники, такі як матеріали для читання з виді-
ленням основного змісту, підсумки основних ідей, організаційні посіб-
ники, попередньо записані примітки або навчальні посібники

• Послуги відповідного обслуговуючого персоналу з надання прямих ін-
струкцій, консультацій та відповідних допоміжних послуг (наприклад, 
послуги шкільної медсестри)

• Послуги параспеціаліста, наприклад, класний або індивідуальний по-
мічник для надання допомоги учню у певних сферах, де потрібна під-
тримка. 

Послуги втручання, такі як призначення особистого помічника на весь або частину 
дня, послуги особи, яка буде все записувати, мають розглядатися разом із ціллю 
досягнення самостійності та включають плани щодо поступового усунення і, 
можливо, ліквідації такої послуги без негативного впливу на успіхи учня.

МОДИФІКАЦІЇ
Команда з питань ІОП визначає, які зміни (модифікації) мають бути внесені 
до загальноосвітньої навчальної програми, для того, щоб дитина могла досяг-
ти оцінювані річні цілі, зазначені в ІОП. Вони мають давати дитині можливість 
брати участь і досягати успіхів у загальноосвітній навчальній програмі, брати 
участь у позакласній та іншій неакадемічній діяльності, а також отримувати 
освіту та бути в змозі навчатися разом з іншими дітьми як з інвалідністю, так і 
без неї.

Модифікації:
• Змінюють те, що вивчає учень Є необхідними для участі в усіх загаль-

ноосвітніх заходах та позашкільній діяльності 
• Якщо учень потребує змін у державних стандартах, то він може вима-

гати проведення альтернативних оцінок

Важливо, щоб на кожній зустрічі з питань ІОП, на якій здійснюється щорічний 
перегляд, було обговорено такі питання, як навчальний курс учня, рівень класу 
або альтернативні навчальні стандарти, спеціальні послуги/зміни та критерії 
оцінювання. 

НАДАННЯ ПОСЛУГ 
У таблиці надання послуг вказано місцезнаходження (у межах/за межами за-
гальноосвітнього класу), тривалість та частота спеціальної освіти та відповід-
них послуг, які мають бути надані дитині викладачем спеціальної освіти або 
відповідним постачальником послуг. Послуги включають в себе додаткове 
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навчання для урегулювання проблеми недостатності певних навичок, а також 
можуть включати в себе зміни у програмі або підтримку для шкільного пер-
соналу, аби дитина могла належним чином наблизитися до річних цілей, бра-
ти участь та досягати прогресу у загальноосвітніх навчальних програмах та 
брати участь у позашкільній та іншій неакадемічній діяльності разом з іншими 
дітьми з інвалідністю або без неї. За можливості, навчання та втручання мають 
бути науково обґрунтованими, систематичними та чітко визначеними, і вони 
можуть мати місце у рамках загальноосвітньої та спеціальної програми. Від-
повідні послуги також можуть включати в себе консультування та підготовку 
батьків, що допоможе батькам зрозуміти потреби дитини і надасть батькам ін-
формацію про розвиток дитини, а також допоможе батькам набути необхідних 
навичок, які дозволять їм підтримувати виконання ІОП.

Як ми документуємо відповідність загальноосвітніх послуг спеціальним освітнім 
потребам (наприклад, послуги спеціаліста з втручання у навички читання, який 
забезпечує спеціальне навчання з читання, але не є викладачем спеціальної 
освіти)?

Не потрібно документувати загальноосвітні послуги. Проте, роль інтервенціоніста 
може бути описана у заяві про надання послуг у рамках ІОП. Інтервенціоністи 
можуть надавати спеціальні освітні послуги відповідно до ІОП учня за 
погодженням із спеціальними і загальноосвітніми вчителями.
Якщо інтервенціоніст в області читання/математики надає послуги у рамках ІОП 
інтервенціоністом може бути постачальник, визначений у таблиці надання послуг 
ІОП.

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНШ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ УМОВ 
Найменш дискримінаційні умови вимагають, щоб учні з інвалідністю, у тому числі 
учні державних або приватних закладів або інших установ, навчалися разом з 
учнями без інвалідності, наскільки можливо. Спеціальні класи, окремі школи або 
вилучення учнів з інвалідністю із загальноосвітнього класу повинно мати місце 
лише тоді, коли характер чи ступінь важкості інвалідності учня такий, що освіта у 
загальноосвітньому класі з використанням допоміжних засобів та послуг не може 
бути забезпечена на задовільному рівні.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО НАЙМЕНШ 
ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ УМОВ 

У більшості випадків очікується, що учень з інвалідністю може навчатися у школі, 
яку він відвідував би, якби не мав інвалідності, та у загальноосвітньому класі хоча 
б частину дня, з внесенням відповідних змін та наданням спеціальних послуг. 
Батьки мають брати участь у прийнятті будь-якого рішення щодо вибору місця 
навчання своєї дитини. Команди з питань ІОП повинні визначати, чи є зміна 
місцезнаходження суттєвою зміною місця навчання. У випадку, якщо команда 
вирішить, що зміна місцезнаходження також є суттєвою зміною місця навчання, 
слід розглянути можливість повторної оцінки.
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Кожного разу, коли розробляється чи переглядається ІОП, команда з питань 
ІОП обговорює найменш дискримінаційні умови для учня. Обговорення най-
менш дискримінаційних умов для кожного учня з обмеженими можливостями, 
включаючи дітей дошкільного віку, має враховуватися можливість навчання у 
загальноосвітньому класі з використанням допоміжних засобів та послуг.

Команда з питань ІОП повинна визначати сильні сторони учня та спиратися на 
ці сильні сторони при визначенні того, яку вигоду зможе одержувати учень з 
точки зору освіти від спеціальних освітніх послуг у загальноосвітньому класі. 
Неакадемічні міркування, такі як соціальні/емоційні переваги взаємодії з одно-
літками, які не мають інвалідності, соціальний розвиток та розвиток навичок 
самостійності є однаково важливими при обговоренні можливості навчання у 
загальноосвітньому класі. ІОП повинна забезпечувати те, що учень матимете 
однакову можливість участі у неакадемічній та позашкільній діяльності, як і 
всі інші учні. Сфери, в яких учень потребує допомоги, визначеними в ІОП та 
урегульованими відповідно до цілей та/або спеціальних послуг та змін, також 
мають бути розглянуті індивідуально для визначення того, чи можуть такі по-
слуги бути надані у загальноосвітньому класі за допомогою проведення кон-
сультацій, спільного викладання чи з використанням інших додаткових допо-
міжних засобів.

При визначенні найменш дискримінаційних умов для учня з інвалідністю і до 
того, як команда з питань ІОП порекомендує учню з обмеженими можливостя-
ми отримувати освітні послуги за межами загальноосвітнього класу, команда 
з розробки ІОП повинна розглянути ці питання для того, щоб забезпечити нав-
чання учня з однолітками, які не мають інвалідності, наскільки це можливо:

1. Чи може учень одержувати свої індивідуально визначені послуги у за-
гальноосвітньому класі? Якщо ні, то чому?

2. Чи може учень досягти своїх цілей за ІОП у загальноосвітньому на-
вчальному класі з використанням допоміжних засобів та послуг?

3. Чи передбачає ІОП всі необхідні допоміжні засоби та послуги?
4. Які неакадемічні переваги будуть доступними учню у разі взаємодії з 

однолітками без інвалідності?
5. Чи можливо, щоб учень мав доступ до загальноосвітньої навчальної 

програми та досягав річних цілей у загальноосвітньому класі протя-
гом всього або частини шкільного дня? Якщо ні, чому?

6. Чи відбиратиме такий учень у вчителя загальної освіти стільки часу, 
що вчитель не зможе приділяти належну увагу іншим учням у класі?

7. Чи є поведінка учня настільки руйнівною у загальноосвітньому класі, 
що це істотно заважатиме навчанню учня або інших учнів?
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8. Чи потребує учень внесення змін у навчальний план настільки, що та-
кий план не буде мати нічого спільного з навчанням у класі?

9. Назвіть потенційні наслідки такого навчання, як позитивні, так і негативні?

Оскільки жоден фактор не є важливішим за будь-який інший, команда з питань 
ІОП повинна враховувати індивідуальні потреби учня та визначати, в яких умо-
вах учню буде корисно навчатися. Пам’ятайте, навіть якщо команда з питань 
ІОП визначить, що учень з інвалідністю повинен навчатися в окремому класі 
у будь-якій конкретній сфері навчальної програми, він повинен все-таки взає-
модіяти з однолітками без інвалідності в інших видах діяльності, залежно від 
ситуації, і мати доступ до загальноосвітньої програми.

Якщо команда з питань ІОП вирішить, що учень з обмеженими можливостями 
не повинен навчатися у загальноосвітньому класі, оскільки учень не зможе 
одержати користь з точки зору освіти, навіть за умови використання допоміж-
них засобів та послуг, в ІОП повинно міститися обґрунтування такого рішення. 
Рішення не допускати учня з інвалідністю до навчання у загальноосвітньому 
класі повинно ґрунтуватися на індивідуальних потребах учня і не може ґрунту-
ватися на його інвалідності. 

При визначенні найменш дискримінаційних умов для дошкільнятка, першим 
фактором, який слід враховувати, є те, чи відвідує дитина звичайну програму 
розвитку для дітей дошкільного віку чи ні. Звичайна програма розвитку для ді-
тей дошкільного віку визначається Управлінням спеціальних освітніх програм 
(OSEP) Колорадо та представляє собою клас, який включає щонайменше 50 
відсотків дітей без інвалідності. Сюди відноситься, але не обмежуючись тільки 
цим, програма Head Start, дитячі садочки або дитячі дошкільні заклади, а також 
центри розвитку дітей або догляду за дітьми. Якщо дитина на даний момент не 
навчається за звичайною програмою розвитку для дітей дошкільного віку, і 
якщо провідне агентство освіти прийме рішення про необхідність навчання за 
приватною дошкільною програмою, щоб дитина мала право на отримання від-
повідної безкоштовної державної освіти (FAPE), державна установа повинна 
забезпечити таку програму безкоштовно для батьків.

ЗАВЕРШЕННЯ НА ЗУСТРІЧІ 
Скопіюйте та роздайте документи, пов’язані з ІОП, щоб викладач спеціальної 
освіти та батьки одержали повну копію по завершенні зустрічі або протягом 
розумного періоду часу.

Кожен вчитель та спеціаліст з підтримки, який надає освітні чи інші послуги для 
учнів з інвалідністю, повинен мати доступ до інформації стосовно потреб таких 
учнів. Після перегляду всього документа  ІОП місцеві школи можуть підготувати 
та розповсюдити підсумковий звіт про ІОП кожному співробітнику загальної 
освіти, який працює з дитиною, включаючи фізичне виховання, мистецтво, музику, 
комп’ютерні науки, персонал бібліотеки та магазина.
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Підсумковий звіт про ІОП має бути роз’яснений співробітникам загальноосвітнього 
навчального закладу куратором або іншими особами, визначеними на зустрічі з 
питань ІОП. Якщо буде проведена оцінка функціональної поведінки та розроблено 
план втручання у поведінку, такий план має бути наданий всім працівникам, які 
взаємодіють з учнем, включаючи працівників, відповідальних за дисципліну 
та безпеку. Для батьків, які не розмовляють англійською мовою, має бути 
забезпечений перекладач на зустрічі з питань ІОП, якщо можливо, і вони можуть 
також отримати повну копію ІОП на своїй  рідній мові. Якщо переклад ІОП є 
недоступний, вони можуть отримати запис зустрічі з питань ІОП, де перекладачем 
буде надана інформація їхньою рідною мовою.
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ВИКОНАННЯ  
ТА ПЕРЕГЛЯД ІОП 

ЗВІТУВАННЯ ПРО УСПІХИ 
Метою звітування про успіхи є надання інформації батькам та шкільному пер-
соналу про успіхи учня у досягненні своїх цілей. Як саме повинно здійснюва-
тися звітування про успіхи учня та як часто визначає команда з питань ІОП і 
документує у розділі ІОП «Річні цілі та/або задачі». Усі звіти про успіхи мають 
бути включені у документацію по учню.

ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД
Індивідуальні освітні програми для учнів, які мають право на одержання спе-
ціальної освіти, мають бути переглянуті через 365 днів від дати останньої ІОП. 
Щорічні перегляди повинні здійснюватися у відповідності до вимог розробки 
ІОП та вимагають надання Повідомлення про проведення зустрічі.

ПОВТОРНА ОЦІНКА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ В 
ОТРИМАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Повторна оцінка повинна проводитися:

• Принаймні кожні три роки
• До змін у потребі
• Якщо батьки дитини або її вчитель вимагають проведення переоцінки 

у письмовій формі 
• Якщо адміністративний орган вирішить, що освітні потреби учня або 

надання відповідних послуг вимагають проведення переоцінки
• Батьки учня та адміністративний орган можуть погодитися, що для ви-

значення подальшої потреби жодні подальші дані про оцінку не потріб-
ні 

Після проведення переоцінки наступна переоцінка має бути проведена вже че-
рез 3 роки від нової дати.

Мультидисциплінарна команда повинна виконати переоцінку не пізніше трьох років 
від дати проведення останньої зустрічі, на якій було встановлено чи підтверджено 
потребу в отриманні спеціальних освітніх послуг, або від дати проведення 
останньої переоцінки дитини. Порядок оцінки, описаний вище у цьому розділі, 
застосовується до всіх переоцінок, включаючи ті, які повторно визначають 
потребу в отриманні спеціальних освітніх послуг, або якщо переоцінка є підставою 
для зміни місця навчання.
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Документація, яка стосується визначення потреби, має бути надана батькам.

ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВИХ ФАКТОРІВ 
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВИХ ФАКТОРІВ 
А. Чи демонструє цей учень поведінку, 
яка вимагає наявності Плану втручання у 
поведінку? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», заповніть План 
втручання у поведінку. 

B. Чи є учень сліпим або чи має він пору-
шення зору? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», заповніть 
Навчальний медіа-план. 

С. Чи є учень глухим або чи має він 
порушення слуху? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», заповніть 
Комунікаційний план. 

D. Чи є учень глухим та сліпим? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», заповніть 
Навчальний медіа-план та Комунікаційний 
план. 

Е. Чи має учень особливі комунікаційні 
потреби? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», вкажіть які саме: 

F. Чи має учень обмежені знання англій-
ської мови? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», вкажіть, яким 
чином буде вирішено цю проблему. 

G. Чи потребує учень допоміжних техніч-
них пристроїв або послуг? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», вкажіть яких саме:

Н. Чи потребує учень спеціального 
транспортування? 
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», вкажіть якого саме: 

І. Чи потрібен учню План охорони 
здоров’я?
 Так        Ні 
Якщо відповідь «Так», вкажіть де 
зберігається такий план. 

Такі особливі фактори мають бути враховані для:
• Визначення будь-яких особливих факторів, що можуть перешкоджати 

навчанню учня.
• Визначення УСІХ сфер, які мають бути враховані командою з питань 

ІОП.
• Визначення УСІХ сфер, які мають бути враховані в рамках ІОП.

КОМЕНТАРІ:
• План втручання у поведінку (BIP). Для учня, який демонструє поведін-

ку, що створює перешкоди для його навчання або навчання інших ді-
тей, команда з питань ІОП повинна визначити поточний рівень акаде-
мічної успішності у сфері(-ах) такого впливу, розглянути, чи потребує 
учень спеціальних послуг у навчальному середовищі, розробити річні 
цілі та орієнтири, за необхідності, а також розробити План втручання у 
поведінку. Команда з розробки ІОП повинна провести оцінку функціо-
нальної поведінки (FBA).
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• Навчальний медіа-план. Для будь-якого учня, який є сліпим або має 
порушення зору, команда з питань ІОП повинна розробити Навчаль-
ний медіа-план.

• Комунікаційний план. Розгляньте комунікаційні потреби учня, і, якщо 
учень є глухим або має порушення слуху, розробіть Комунікаційний 
план для вирішення цієї проблеми.

• Для студента, який є сліпим та глухим, слід розробити як Навчальний 
медіа-план, так і Комунікаційний план.

• Особливі комунікаційні потреби. Розгляньте, чи має учень особливі 
комунікаційні потреби, і якщо так, вкажіть, які саме.

• План з охорони здоров’я. Для учня, який потребує надання будь-яких 
медичних послуг, вкажіть це та визначте місце зберігання Плану з охо-
рони здоров’я.

• Обмежений рівень знань англійської мови. При визначенні того, чи 
становить мова проблему для учня з обмеженим рівнем знань англій-
ської мови, команда з питань ІОП може поставити такі запитання:
• Чи впливає рівень знань англійської мови учня на спеціальну осві-

ту та відповідні послуги, які потрібні учню? Якщо так, то як саме та 
якою мірою?

• Чи буде спеціальна освіта та відповідні послуги, яких потребує 
учень, надаватися іншою мовою, крім англійської?

• Допоміжні технології. Команда з питань ІОП повинна визначити, чи 
потрібні учню допоміжні технології, якщо йдеться про функціональні 
можливості учня. 

• Допоміжним технічним пристроєм є будь-який пристрій, який може 
бути використаний для покращення, підтримання або підвищення 
функціональних можливостей учня. Послуга із забезпечення допо-
міжних технологій безпосередньо допомагає учню з обмеженими 
можливостями у виборі, придбанні або використанні допоміжного 
технічного пристрою. Така послуга включає в себе функціональну 
оцінку учня у звичайному для нього середовищі (наприклад, у класі, 
дома та у соціумі). Інформація, одержана в результаті функціональ-
ної оцінки потреби учня у допоміжних пристроях, має бути включена 
у цей розділ. Спеціальні рекомендації щодо допоміжних пристроїв 
мають надаватися тільки після оцінки того, чи існує в них потреба.

• Прикладами допоміжних пристроїв, які використову-
ються у рамках освітньої програми, є магнітофони, лупи, 
збільшені мітки клавіш для комп’ютерів, адаптовані кла-
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віатури та дисплеї. Мають бути розглянуті як низько-, так і висо-
котехнологічні рішення. У багатьох випадках низькотехнологічні 
пристрої можуть допомогти учню досягти той самий результат, що і 
високотехнологічні пристрої. Важливо переглядати потребу у подаль-
шому використанні будь-яких раніше рекомендованих пристроїв. 

• При визначенні того, чи потребує учень допоміжних технічних 
пристроїв та/або послуг, команда з питань ІОП може поставити 
такі запитання:

• Які завдання є складними для учня та можуть стати легшими 
завдяки використанню допоміжних технічних пристроїв?

• Як будуть використовуватися технології впродовж навчального 
плану, щоб забезпечувати доступ учня до загальної навчальної 
програми? 

• Щоб правильно відповісти на ці запитання, команда з питань Інди-
відуальної освітньої програми може вимагати проведення оцінки 
експертом з допоміжних технологій.

• Транспортування також є відповідною послугою для учнів з обмежени-
ми можливостями, якщо учень не може дістатися школи так само, як і 
його однолітки без інвалідності, або якщо він навчається не у своєму 
районі. Послуги транспортування включають дорогу до та зі школи, а 
також між школами. Ці послуги можуть також включати забезпечення 
спеціального обладнання, а саме: спеціальні або адаптовані автобуси, 
ліфти та/або спеціальні системи безпеки. Якщо потрібна додаткова 
підтримка в автобусі з огляду на медичні, поведінкові та інші потре-
би учня, необхідно докладно описати, яка саме підтримка потрібна. 

• Рішення стосовно послуг транспортування приймаються на індиві-
дуальній основі. Команда з питань ІОП повинна прийняти рішення, 
заповнивши відповідні поля на сторінці «Врахування особливих 
факторів». Якщо учень потребує послуг транспортування, має бути 
включено обґрунтування щодо надання такої послуги.

• Команда з питань Індивідуальної освітньої програми повинна вико-
ристовувати різні критерії для визначення того, чи потребує учень з 
обмеженими можливостями послуг транспортування. Деякі послу-
ги транспортування та приклади обґрунтування їх необхідності на-
ведені нижче.
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• Спеціальні послуги транспортування можуть бути необхідні уч-
ням, які не можуть самостійно ходити або добиратися до школи 
з огляду на їх інвалідність або тому що вони зараховані до школи 
в іншому районі для отримання спеціальної освіти чи відповід-
них послуг. Спеціальні послуги транспортування можуть надава-
тися маленьким дітям (віком до 5 років), які не можуть навчати-
ся за рекомендованою програмою без послуг транспортування. 

• Деякі учні можуть потребувати помічника в автобусі. Помічники 
можуть бути забезпечені для учнів:

• чия непередбачувана поведінка може спричинити неабиякі пере-
шкоди, які можуть бути небезпечними для самого учня чи інших 
дітей;

• які не можуть діяти самостійно з огляду на характер чи ступінь 
інвалідності; або

• які мають слабке здоров’я.
• Спеціальних послуг транспортування також потребують учні, 

яким потрібен транспортний засіб зі спеціальним обладнанням. 
Така опція може бути надана учням, яким потрібен ліфт, інвалід-
ний візок та/або система безпеки пасажирів, захисні пристрої для 
систем життєзабезпечення або спеціальні системи для немовлят 
та дітей віком до 5 років.

Час прибуття та від’їзду має бути таким, аби забезпечувати повний навчальний 
день, аналогічний навчальному дню учнів без інвалідності.
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ПЛАН ВТРУЧАННЯ У ПОВЕДІНКУ (ДОДАТОК 2)  
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

• документування позитивних втручань у поведінку, підтримки та інших 
стратегій для урегулювання поведінкових проблем дитини, чия пове-
дінка перешкоджає навчанню самої дитини або навчанню інших. План 
втручання у поведінку (BIP) має бути розроблений разом з оцінкою 
функціональної поведінки.

КОМЕНТАРІ:
• Джерела інформації: Задокументуйте всі джерела інформації, які ви-

користовувались у розробці біхевіористичного плану (наприклад, ін-
терв’ю, спостереження, контрольні переліки, академічні оцінки, пере-
гляди записів). Інформація про учня має бути отримана з широкого 
кола офіційних та неофіційних джерел.

• Профіль на основі сильних сторін: Задокументуйте сильні сторони та 
інтереси учня, такі як позитивні відносини з дорослими або одноліт-
ками, просоціальна поведінка, в якій учень бере постійну участь, та 
підтримка, яку учень отримує від родини та громади. Також включіть 
інші позитивні фактори, такі як навчальні досягнення, хобі, таланти 
або особливі інтереси.

• Огляд результатів оцінки функціональної поведінки: Ґрунтуючись на 
спостереженнях, інтерв’ю, довідковій інформації та інших даних, роз-
робіть гіпотезу щодо мотивації, яка лежить в основі проблемної пове-
дінки. Такий огляд повинен включати такі фактори, як середовище, в 
якому спостерігається поведінка, передумови поведінки, опис пове-
дінки та зміцнення наслідків або функцій поведінки (наприклад, дити-
на отримує увагу вчителя).

• Відомість стратегій/результатів Плану втручання у поведінку: Запов-
ніть чотири колонки для урегулювання проблемної поведінки: 

• Стратегії налаштування подій: це стратегії, спрямовані на попере-
дження проблемної поведінки дитини, позбавлення значення такої 
поведінки або зменшення вірогідності того, що проблемна пове-
дінка матиме місце. Стратегії налаштування подій включають такі 
підходи, як внесення змін у графіки активності, додавання підказок 
для відповідної поведінки та розгляд навколишніх умов.
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• Стратегії попередніх подій: Такі профілактичні стратегії регулюють 
події, які найбільш вірогідно зумовлюють проблемну поведінку. Пе-
редумовою є безпосереднє передбачення проблемної поведінки. 

• Стратегії виховання поведінки (альтернативна поведінка): Такі 
стратегії розроблені для того, щоб знизити вірогідність прояву про-
блемної поведінки та її наслідків, описаних в оцінці функціональної 
поведінки.

• Огляд. Стратегії виховання поведінки можуть включати в себе ви-
ховання в дитині альтернативної поведінки або виховання в дитині 
адаптивних соціальних навичок.

• Стратегії зміцнення (наслідки): Стратегії зміцнення стосуються 
стратегій, які знижують вірогідність проявів проблемної поведінки. 

• План кризового втручання: Якщо учень демонструє небезпечну по-
ведінку, має бути розроблений та доданий до Плану втручання у 
поведінку План кризового втручання, який наголошує на запобіган-
ні, позитивному втручанні та методах деескалації. План кризового 
втручання має бути доступний та наданий всім відповідним сторо-
нам. Якщо поведінка учня не вимагає кризового плану, немає необ-
хідності включати його у План втручання у поведінку.

• Оцінка: Опишіть поточну оцінку ефективності плану, в тому числі як 
буде контролюватися прогрес, критерії успіху, особа, відповідальна за 
моніторинг прогресу, та дата наступної зустрічі.

• Контекст: Опишіть, як розробляється план для середовища, в якому 
він буде реалізований, включаючи навички, ресурси, бюджет та часові 
межі, які можуть впливати на вірогідність точної реалізації плану.

• Комунікаційний план: Визначте, хто має бути повідомлений і кому по-
трібні копії плану. Вкажіть, як буде встановлений зв’язок з контактною 
особою, хто буде відповідати за встановлення такого зв’язку, а також 
дату і періодичність встановлення зв’язку з контактною особою. Ви-
значте, хто буде повідомляти про перегляди та оновлення.

• Члени команди: Зареєструйте імена членів команди з планування.
• Надання копії плану батькам: Батьки повинні завжди отримувати ко-

пію останнього Плану втручання у поведінку 
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НАВЧАЛЬНИЙ МЕДІА-ПЛАН ДЛЯ УЧНІВ  
З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЛІПОТУ,  

АБО ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ Є ГЛУХИМИ ТА СЛІПИМИ  
(ДОДАТОК 3), ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

• Визначення первинного навчального методу.

КОМЕНТАРІ:
• Навчальний медіа-план може бути окремим письмовим документом, 

який додається до ІОП учня або зміст якого може бути включений до 
ІОП. Уся необхідна інформація має бути надана в окремому документі 
або Індивідуальній освітній програмі.

• Навчальний медіа-план повинен містити заяву про вибір первинного на-
вчального методу(-ів) та можливий другорядний навчальний метод(-и). 
Навчальні методи включають в себе наступне: 

• Слуховий метод: будь-який навчальний метод або система, який зале-
жить від слухового відчуття, включаючи використання послуг читачів, 
записаних на магнітофон матеріалів, електронної мови, синтезу мов-
лення або будь-якої комбінації вищесказаного.

• Система Брайля: система читання та письма за допомогою випуклих 
точок, зазвичай відома як стандартна (англійська мова) Брайля. Цей 
тактильний метод включає в себе будь-який навчальний метод або 
систему, які залежать від відчуття дотику, наприклад, але не обмежу-
ючись тільки цим, реальні об’єкти, матеріальні символи, тактильні бу-
кви, тактильна інформація, тактильна мова жестів та система Брайля.

• Збільшений шрифт: будь-який навчальний метод або система, що 
включає в себе оптичні засоби для посилення розуміння друкова-
ного матеріалу, електронне збільшення друкованих матеріалів, кни-
ги і текстовий матеріал, надруковані крупним шрифтом, та будь-яке 
поєднання вищезазначеного. Цей візуальний метод з оптичним під-
силенням також включає в себе будь-який навчальний метод або 
систему, який залежить від ступеню зору, з використанням оптич-
них засобів, таких як, але не обмежуючись тільки цим, збільшені 
фотографії, шрифт або інші візуальні символи; а також використан-
ня збільшувальних пристроїв. 

• Звичайний шрифт: будь-який навчальний метод або система, яка за-
лежить від розуміння друкованих матеріалів із звичайним шрифтом. 
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Такий візуальний метод також включає будь-який навчальний метод 
або систему, який залежить від ступеню зору, наприклад, але не обме-
жуючись тільки цим, реальні об’єкти, зображення, символи візуальної 
комунікації (зокрема, піксіми, символи Блісса, символи Майера-Джон-
сона), мова жестів та шрифт. 
• (Примітка: терміни метод Брайля/тактильний метод, збільшений 

шрифт/візуальний метод з оптичним збільшенням та звичайний 
шрифт/візуальний метод можуть використовуватися на основі інди-
відуальних навчальних потреб та рівня грамотності учня).

• Має бути надане належне обґрунтування вибору саме цього мето-
ду(-ів). Рішення не повинно ґрунтуватися виключно на стані зору учня. 
Рішення повинне ґрунтуватися на результатах оцінки сертифікованим 
викладачем учнів з порушеннями зору, які включають дані учнів, бать-
ків та постачальників послуг. 

• Навчальний медіа-план повинен включати заяву про те, як вибраний 
навчальний метод(-и) буде(-уть) реалізований(-і) в освітній програмі 
учня. 

• Навчальний медіа-план повинен включати заяву проте те, як обраний 
навчальний метод(-и) буде інтегрований в освітню програму учня. 

• У Навчальному медіа-плані має бути зазначено дату, на яку почина-
ється навчання учня за допомогою обраного методу(-ів), залежно від 
випадку. Наприклад, якщо учень вивчає систему Брайля, дата почат-
кового/поточного навчання має бути зазначена у Навчальному меді-
а-плані. 

• Навчальний медіа-план повинен включати заяву про рівень компе-
тентності учня у кожному обраному навчальному методі(-ах), який сту-
дент повинен досягти до закінчення періоду, охопленого Індивідуаль-
ною освітньою програмою. 

• Вчителі штату Колорадо, які мають ліцензію на здійснення навчальних 
процесів з учнями, що мають порушення зору, повинні продемонстру-
вати свою компетенцію з використання системи Брайля для розвитку 
навичок читання та письма відповідно.
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ЧАСТИНА 2. 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ПІДТРИМКИ*

*Individual service and support plan: instructions [Електронний ресурс] 
Режим доступу: http://www.cde.state.co.us
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Індивідуальні плани обслуговування та підтримки (ІПОП) (Додаток 4) склада-
ються як підтверджувальна документація щодо потреб/результатів/цілей, ви-
значених під час індивідуальної зустрічі з соціальним працівником. ІПОП може 
бути планом навчання або планом підтримки. Результати оцінки, проведеної 
соціальним працівником, допомагають визначити, який тип плану необхідний. 
Плани навчання та підтримки вимагають надання однакової інформації. Різ-
ниця між ними полягає в тому, що метою плану навчання є підвищити наявні 
навички або освоїти нові, а план підтримки зазвичай використовується для 
підтримання наявних навичок (уникнення регресії). 

ІМ’Я ОСОБИ:

ДАТА зустрічі з соціальним працівником:

ДАТА ІНІЦЮВАННЯ ПЛАНУ: Плани мають бути ініційовані протягом тридцяти 
днів від дати зустрічі з соціальним працівником особи. Перед складанням пла-
ну має бути встановлений вихідний рівень, якщо Ваш вихідний рівень не визна-
чається на основі результатів оцінки. Див. розділ «Вихідний рівень» нижче. 

ДАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПЛАНУ: Дати перегляду мають припадати на 3-й, 6-й та 9-й 
місяці від дати зустрічі з соцпрацівником та впровадженням плану. Метою 
перегляду є визначення того, чи є план ефективним в частині підтримки або 
навчання для особи. Переглядати дані плану кожні три місяці є стандартною 
практикою. Див. розділ «Реєстрація даних» нижче. 

КІНЦЕВА ДАТА ІПОП: ІПОП можуть залишатися в силі протягом одного року 
після зустрічі з соцпрацівником. Але команда може вирішити, що ІПОП буде ви-
користовуватися протягом коротшого періоду часу (тобто три місяці, шість мі-
сяців). Якщо не буде прийнято жодного іншого рішення, кінцевою датою ІПОП 
має бути річниця від дати зустрічі з соцпрацівником. 

ЦІЛЬ (потреби/результати): Не забувайте, що результати, визначені під час зу-
стрічі з соцпрацівником, узгоджуються членами команди та особою. 

ЗАДАЧА/МЕТА: Задача/мета має вказувати на причину складання ІПОП і бути 
безпосередньо пов’язана з вказаною вище ціллю. Формулювання має зазна-
чати, який результат очікується від навчання або підтримки. У багатьох випад-
ках, задача може бути безпосередньо пов’язана зі стратегією, визначеною на 
зустрічі з соцпрацівником. Речення мають бути сформульовані чіткими вимі-
рюваними термінами. Наприклад, якщо Ви бажаєте підтримувати наявні нави-
чки самостійності, які були оцінені на рівні 80%, Ваша задача/мета може зву-
чати так: «підтримання {  } на наявному оціненому рівні». Оцінений рівень має 
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бути вказаний у розділі «Вихідний рівень» нижче. Якщо ціль/результат полягає 
у підвищенні наявного рівня навичок шляхом навчання, в ній має бути вказа-
но, який відсоток/періодичність Ви бажаєте досягти. Наприклад, якщо навички 
самостійності особи було оцінено на рівні 80%, у задачі/меті може бути вказано 
збільшення рівня навичок самостійності до 90%. 

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ: Цей показник має вказувати на те, як було визначено по-
требу у навчанні/підтримці. Вихідний рівень вказує на поточний рівень здатно-
сті особи у зазначеній області цілі. Наприклад, за допомогою оцінки може бути 
визначено, що особа могла би одержати вигоду від програмного навчання. У 
такому випадку вихідним рівнем для цієї області буде бал, отриманий у резуль-
таті оцінки у відповідній області. Якщо було визначено потребу, але вона не була 
оцінена, необхідно буде встановити вихідний рівень особи. Збирання вихідних 
даних має бути розпочато протягом десяти днів після зустрічі з особою, і дані по-
винні накопичуватися протягом десяти днів для досягнення більш високої точ-
ності. Зібрані дані мають відображати дієздатність особи без втручання батьків/
піклувальника.

МЕТОДОЛОГІЯ: У методології мають бути зазначені конкретні, покрокові ін-
струкції щодо проведення навчання або надання підтримки. Цей розділ має 
бути написаний таким чином, щоб новий соцпрацівник або особа, яка його за-
мінює, могли виконати кожен етап навчання/підтримки таким самим чином, 
як соціальні працівники, які працюють з особою на щоденній основі. Це є важ-
ливим для планів навчання/підтримки в області поведінки або інших втручань.

ЧАС, ТРИВАЛІСТЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ АБО ПІДТРИМКИ: Зазначте 
якомога конкретніше, скільки днів на тиждень, а також як багато часу персо-
нал буде витрачати на особу для проведення навчання або надання підтримки.

РЕЄСТРАЦІЯ ДАНИХ: Вкажіть метод, який буде використовуватися для збиран-
ня даних (наприклад, використання графіків відстеження даних, періодичних 
оцінок, стислий огляд приміток у журналі, якщо вони містять вимірювану інфор-
мацію), щоб визначити, чи досягнуто задачу, та чи є ІПОП ефективним. Вклю-
чіть інформацію про періодичність збирання даних. Якщо ІПОП використову-
ється для навчання, збирання даних повинно мати місце не менше трьох разів 
на тиждень. Плани підтримки мають використовуватися на щоденній основі, 
а докази надання підтримки мають бути зазначені у стислому огляді приміток 
або у контрольних переліках. Якщо дані вказують на те, що план виявився нее-
фективним по закінченні тримісячного періоду (відсутність підвищення рівня 
навичок або зниження рівня навичок), можуть бути використані результати не-
залежного тестування розвитку (IDT) для визначення того, чи справді така ціль 
більше не потрібна, або чи має вона бути змінена для кращого задоволення 
потреб особи. Інформація про дані має підсумовуватися кожні шість місяців та 
повідомлятися у Службу індивідуальної опіки клієнтів шляхом надання звітів 
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про перегляд за шість місяців.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: Метою цього розділу є зазначення того, як Ви дізна-
єтеся про те, чи працює план, та чи є він ефективним з точки зору задоволення 
потреб особи. Критерії в цій області повинні відповідати безпосередньо задачі/
меті. Якщо задача плану навчання полягає у підвищенні рівня навичок самостій-
ності до 90%, критерії мають вказувати на те, протягом якого часу має підтриму-
ватися задача. Наприклад, щоб задовольнити критерії, у цьому твердженні може 
бути зазначено, що рівень навичок самостійності 90% буде досягнутий за п’ять 
послідовних днів, або що оцінений рівень має підтримуватися протягом року.

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА: Вкажіть, хто відповідає за написання та перегляд 
цього плану.  
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СКЛАДАННЯ ІПОП
Існує 2 типи планів: План підтримки та План навчання. Тільки Плани підтримки, 
навчання та підтримки/навчання в області поведінки вимагають написання 
Індивідуального плану обслуговування та підтримки (ІПОП)/Індивідуального 
плану обслуговування та навчання в області поведінки (ІПОПП).

Основні відмінності між Планом підтримки та Планом навчання:

План підтримки План навчання 
Містить опис того, що має робити Надавач послуги 

для підтримки особи, а не що має робити особа 
(методологія/задача)

Зазначає, що особа зможе підвищити рівень 
навичок/оцінений рівень (ціль) 

Містить опис того, яку допомогу буде одержувати 
особа для підтримання нею рівня навичок/оціненого 

рівня (методологія) 

Містить опис того, яку допомогу буде 
одержувати особа для підвищення рівня 
навичок/оціненого рівня (методологія)

Містить опис підтримки, необхідної у випадку, 
коли особа не може одержати вигоду від навчання 

(методологія)

Містить опис того, яку допомогу буде 
одержувати особа для освоєння нових 
навичок/вказаних переваг (методологія)

Вказує на підтримання участі особи у діяльності 
(критерії ефективності)

Вказує на підвищення рівня навичок особи/
оціненого рівня участі у діяльності (критерії 
ефективності)

Підтримка зазвичай надається на щоденній основі 
або за необхідності 

Підтримка надається з періодичністю 
принаймні 3 рази на тиждень

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 
ПІДТРИМКИ (ІПОП) – ПЛАНИ ПІДТРИМКИ/НАВЧАННЯ

З основного документу Плану підтримки/навчання  береться така інформація.

• Ім’я особи: 
• Дата народження: 
• Дата складання плану: 
• Початкова дата плану: 
• Кінцева дата плану: 

Тип плану:  Ідентифікуйте свій ІПОП як План навчання або План підтримки.  

Приклад: 
Початкова дата плану: 15.03.17  
Кінцева дата плану: 14.03.18 
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ВИЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:  
Приклад (ІПОП Підтримка):
3. Підтримання рівня навичок у сфері здоров’я та безпеки і у щоденній діяльно-
сті в умовах будинку.
a) Підтримка у побутових та щоденних справах, включаючи прибирання та 
прання.

Приклад (ІПОП Навчання):
3. Підвищення/покращення рівня навичок у сфері здоров’я та безпеки у щоден-
ній діяльності в умовах будинку.

Вихідний рівень/Поточний рівень навичок: Вихідний рівень є початковою точ-
кою плану. Він визначає поточний рівень навичок особи у зазначеній цілі до 
впровадження плану. Якщо була визначена потреба у навчанні, але така по-
треба не була офіційно оцінена, необхідно буде встановити вихідний рівень для 
збирання даних.  

1. Збирання даних вихідного рівня має здійснюватися негайно до або 
після впровадження індивідуального плану (ІП) особи, і дані мають 
накопичуватися протягом принаймні 10 днів для досягнення більшої 
точності.

2. Зібрані дані повинні відображати здібності особи з втручанням пер-
соналу/батьків та без втручання. Наприклад, якщо особі потрібна під-
тримка у прибиранні особистого простору та пранні, визначить, скіль-
ки днів/разів на день їй була потрібна підтримка протягом принаймні 
10-денного періоду.  

Вкажіть тип підтримки, яка може бути необхідна особі (підказки, допомога 
тощо).  

Приклад:
• Протягом 10-денного періоду оцінки вихідного рівня, проведеного у 

(місяць визначення вихідного рівня), особа: 
• Прибрала особистий простір 1 раз за 10 днів без підказок і 2 рази за 10 

днів з усними підказками
• Випрала речі самостійно 1 раз на 10 днів без підказок та 4 рази на 10 

днів з моделюючими підказками

Задача: Задача/мета повинна вказувати на причину складання плану (ІПОП) і 
повинна бути пов’язана безпосередньо з ідентифікованим Результатом на ос-
нові ІП та встановленого вихідного рівня. 

1. Вкажіть, які цілі мають бути досягнуті після проходження навчання 
або підтримки. Задача має бути сформульована чіткими вимірювани-
ми термінами. Вона має якомога реалістичніше вказувати, що буде до-
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сягнуто внаслідок реалізації плану.
2. Переконайтеся, що він написаний з використанням того самого типу 

оцінювання, який Ви використовували у Вихідному рівні/Критеріях 
ефективності. Якщо Вихідний рівень був визначений на основі того, 
скільки разів щось відбувалося протягом 10-місячного періоду, вико-
ристовуйте ту саму мову.  

3. Якщо це План навчання, вкажіть, що особа підвищить свій рівень на-
вичок/оцінений рівень/періодичність діяльності. Якщо це План під-
тримки, вкажіть рівень навичок/участі, який має підтримуватися для 
досягнення цілі.

 Приклад ІПОП Підтримка:
(Особа) буде підтримувати навички у сфері здоров’я та безпеки і у щоденній 
діяльності в умовах будинку, в тому числі навички прибирання та прання, за 
підтримки персоналу.

Приклад: (ІПОП Навчання)
(Особа) підвищить/покращить навички у сфері  здоров’я та безпеки і у щоден-
ної діяльності в умовах будинку і зможе прибирати особистий простір 8 разів 
за 10 днів без підказок і 2 рази за 10 днів з усними підказками.

Необхідна підтримка: Опишіть будь-яку необхідну підтримку, крім тієї, що 
міститься у методології, щоб цей ІПОП був успішним. Приклади можуть 
включати адаптивне обладнання, медичне обладнання, зміни в умовах бу-
динку/соціуму, допоміжний персонал тощо. Якщо немає додаткової підтрим-
ки, корисно зазначити, що будь-яка особа, яка використовує цей план, має 
бути знайома/посилатися на інші чинні документи або історію, інші плани 
підтримки/навчання тощо.

Методологія: У методології мають міститися конкретні покрокові інструкції 
для здійснення навчання та надання підтримки.

1. Цей розділ має бути складений таким чином, аби новий надавач по-
слуг/особа, що його замінює, могли виконати кожен етап  навчання/
підготовки у той самий спосіб, що й батьки, які працюють з особою 
щодня.  

2. Підготуйте цей розділ так, ніби Ви даєте інструкції надавачу послуги, 
який ніколи не працював з цією особою раніше. Деталі можуть бути 
нудними, але вони дійсно допомагають. Не забудьте включити тип 
(або рівень) допомоги чи рекомендовану підказку.

3. Подумайте над питаннями, які можуть виникнути у піклувальника, 
і спробуйте відповісти на них у цьому розділі дуже детально. Інфор-
мація, яку Ви можете сприймати як само собою зрозумілою, або яка 
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здається очевидною, може стати тим самим питанням, що заважає 
новому піклувальнику/особі, яка його замінює.

4. Спробуйте використовувати речення такого типу: «Якщо ..., тоді» (тоб-
то, «Якщо особа робить «так то і так то», ТОДІ надавач послуги повинен 
робити «так то і так то»).

5. Якщо методологія стосується будь-якого матеріалу, документів, адре-
си/номерів, обладнання тощо, опишіть, де вони розташовані.

6. Нарешті, спробуйте зробити план легким для розуміння новим піклу-
вальником - після його прочитання в нього не повинно бути запитань 
більше, ніж відповідей!

Послідовність надання підказок:  Порядок, в якому Ви надаєте підказки, щоб 
отримати найбільш самостійну відповідь, яка є можливою від особи. –  Будьте 
дуже послідовні у наданні підказок. Завжди починайте з найменш нав’язливої 
підказки (I) і поступово збільшуйте свій рівень допомоги.
Чотири рівні підказок, які мають місце у послідовності від найменш до най-
більш нав’язливої підказки: 

• Незалежна підказка (Н) – особа завершує цей крок самостійно 
• Усна підказка (У) – особа може завершити цей крок за допомогою ус-

ного сигналу або натяку (не фактична інструкція «зроби це»)
• Моделююча підказка (M) – особа вимагає спеціальної інструкції або 

демонстрування кроку, що має бути завершений 
• Фізична підказка (допомога) (Ф) – часто іменується підказка  «з рук в 

руки» – крок виконується за фактичного фізичного торкання, або крок 
виконується для особи батьком чи піклувальником.

Приклад методики (підтримка особи – Лінда - практикування використання 
мови символів РЕСs для вираження своїх почуттів і потреб):

1. Навчання може мати місце у будь-якій спокійній зоні будинку чи двору 
(якщо дозволяють погодні умови). Найкращим часом дня для Лінди 
є час після їжі. Візьміть з собою магнітний планшет з картками РЕСs 
Лінди (зберігається у шафі в її спальні).

2. Почніть з того, що запитайте Лінду про те, як вона себе відчуває прямо 
зараз. Якщо Лінда використовує свої знаки РЕСs, щоб відповісти са-
мостійно, хваліть її за використання знаків.

3. Якщо Лінда не використовує знаки, дайте їй усну підказку, запитавши: 
«Лінда, чи можеш ти показати мені знак, який дасть мені зрозуміти, 
що ти (щаслива)?» Якщо Лінда правильно використає знак, похваліть 
за її зусилля.

4. Якщо Лінда не зможе підібрати знак того, як вона себе відчуває, по-
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кажіть Лінді правильний знак і повторіть слово (щаслива). Попросіть 
Лінду зробити це з Вами.

5. Знову поставте запитання та заохочуйте Лінду використовувати знак, 
щоб відповісти Вам. Повторіть цей крок не менше 3-х разів, щоб закрі-
пити використання знака.

6. Коли Лінда успішно використає свій знак РЕСs 1-3 рази, переходьте до 
іншого питання. Повторюйте описані вище кроки для кожного запитан-
ня, використовуючи різні знаки у кожному разі.

7. Навчання має тривати 15-20 хвилин.
8. Записуйте, які знаки були переглянуті кожного разу, щоб на наступних 

заняттях використати комбінацію знаків з останнього заняття з кіль-
кома новими знаками.

9. Намагайтеся закінчувати кожне заняття питанням, яке дозволить 
Лінді використовувати PECs, який вона використовує правильно 
кожного разу, щоб мати змогу закінчити урок успішно.

Час, тривалість, періодичність навчання або підтримки: 
• Для більшості цілей послуг періодичність буде щоденною (365 днів на 

рік), якщо не вказано інше (наприклад, виїзд на обід два рази на мі-
сяць).

• Якщо навчання/підтримка не надаватимуться щодня, вкажіть, скільки 
разів на тиждень, в які дні, в який час дня та як довго буде відбуватися 
навчання/підтримка. Плани навчання повинні проходити не менше 3 
разі на тиждень.

Приклад (ІПОП Навчання):  
Навчання буде проводитися 5 разів на тиждень з понеділка по п’ятницю, після 
сніданку та перед роботою, упродовж 15-20 хвилин.

Приклад (ПІОП Підтримка):
Батьки/надавач послуги повинні допомагати (особі) прибирати своє ліжко та 
ванну кімнату 5 разів на тиждень з понеділка по п’ятницю, після сніданку та 
перед роботою. 

Збирання даних: Тут має бути вказано, скільки даних буде зібрано, аби показа-
ти, що план був реалізований, та якщо Ви бажаєте, щоб піклувальники задоку-
ментували це.

Критерії ефективності: Це стосується вимірюваних результатів, які будуть де-
монструвати, що план був/не був успішним.  

1. Пам’ятайте, що у Плані навчання мають  вказувати на підвищення рів-
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ня навичок/оціненого рівня, якщо План підтримки вказує на підтри-
мання.

2. Плани повинні переглядатися кожні 3 місяці та інформація зазнача-
ється у Ваших критеріях ефективності.

3. Ви можете використовувати точне формулювання, як Ви зробили для 
вихідного рівня, з кількома доповненнями, щоб вказати на підтримку 
або збільшення.

Для Планів підтримки: Повертаючись до вищенаведеного прикладу вихідних 
даних, критеріями ефективності для плану підтримки можуть бути такі:
Приклад 1:

• Цей план буде ефективним, якщо протягом 10-денного періоду перео-
цінки, проведеного у наступному періоді оцінки, (особа):

• Прибирає особистий простір принаймні 1 раз на 10 днів без підказок 
та 2 рази на 10 днів з підказками 

• Самостійно займається пранням принаймні 1 раз на 10 днів 

Для Планів навчання: Повертаючись до вищенаведеного прикладу вихідних 
даних, критеріями ефективності для плану навчання можуть бути такі:
Приклад 1:

• Цей план буде ефективним, якщо протягом 10-денного періоду перео-
цінки, проведеного у наступному періоді оцінки, (особа):

• Прибирає особистий простір принаймні 2 рази на 10 днів без підказок 
та 3 рази на 10 днів з підказками 

• Самостійно займається пранням принаймні 2 рази на 10 днів
Періодичність перегляду:

1. Кожен квартал – 3 місяці, 6 місяців та 9 місяців – після впроваджен-
ня Вашого ІПОП. Він має бути переглянутий на ефективність.  Ви не 
повинні використовувати свої Критерії ефективності, аби вирішити, чи 
продовжує програма  задовольняти потребами особи і чи має бути.

2. Якщо графік відстеження передбачає, що особа не отримує вигоди від 
навчання або підтримки, Ви повинні прокоментувати причини цього та 
обговорити зміни в ІПОП або обґрунтувати продовження, незважаючи 
на відсутність прогресу. Якщо Ви не впевнені, яке втручання найбільш 
підходить в цій ситуації, обговоріть це з особою/надавачами послуг 
для особи.
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ЧАСТИНА 3. 
ЖИТЛОВІ ПРОГРАМИ  

ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ*

*Developing Residential Options for Individuals with Disabilities[Електронний ресурс] 
Режим доступу: https://www.ndss.org/Global/developing%20residential%20options.pdf
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ВИ ГОТОВІ? А ВОНИ ГОТОВІ?

Мешканці будинку підтриманого проживання включають осіб, що мають:
• Порушення розвитку:

• Розумова відсталість
• Розлади спектра аутизму, включаючи синдром Аспергера 
• Епілепсія 

• Фізичну недієздатність 
• Порушення здатності до навчання 
• Порушення слуху та зору 
• Проблеми з психічним здоров’ям 

Медичні послуги, які можуть надаватися: 
• Запропоновані підтримка та спеціальні послуги включають:
• Послуги медсестри 
• Реабілітаційна терапія 
• Лікування дефектів мовлення 
• Безпосередня підтримка спеціалістами 
• Фізіотерапія 
• Спеціалісти в області коригування поведінки
• Спеціалісти в області оздоровчих заходів 
• Спеціалісти в області професійних захворювань 
• Спеціалісти в області психічного здоров’я:

• Психологи
• Соціальні працівники 
• Психіатри 
• Спеціалісти в області психофармакології 
• Консультанти 

Моделі житлових проектів, які в різних штатах називаються по-різному: 
• Групові будинки мають регулярний розклад роботи персоналу та струк-

туровану щоденну діяльність і заходи. Як правило, разом проживає до 
п’яти осіб. 

• Поліпшена модель патронату – існуючий сімейний осередок, який при-
ймає особу у свій будинок. Це може бути неодружена особа або сімей-
на пара з дітьми чи без них 
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• Самостійне проживання, коли особа проживає у власній квартирі, коо-
перативній квартирі або будинку до 15-ти годин 

• Спільне проживання – модель, коли особа може проживати у власній 
квартирі та мати дієздатного співмешканця, якому надається кімната 
та харчування безкоштовно або кімната за винагороду чи харчування 
за винагороду. Разом з власником квартири можуть проживати одна 
або дві чи навіть три особи на тиждень в обмін на надання допомоги у 
щоденних навичках самообслуговування.

Будь-яка з вищезазначених моделей може бути реалізована у місті, селищі чи 
передмісті і може представляти собою корпоративний будинок, квартиру, не-
великий котедж, який належить особі, батькам, друзям чи іншим родичам. 
Фізичне місцезнаходження не визначає модель. Будь-яка модель може бути 
реалізована у будь-якому місці, залежно від правильного підбору осіб.
Існує багато креативних проектів, які можуть розроблятися після вибору най-
кращої моделі, залежно від оцінених потреб, можливостей та інтересів особи.

ЖИТЛОВІ ПОСЛУГИ 
З огляду на різні та унікальні потреби людей, можуть бути запропоновані різно-
манітні типи житлових програм. 
Моделі програм включають:

• Соціальні будинки (групові будинки)
• Спільне проживання 
• Творчі житлові програми
• Індивідуальна житлова підтримка 
• Спеціальний будинок родинного типу (опікунська родина)

ЯК ЦЕ БУДЕ ВИГЛЯДАТИ?
• Житловий проект завжди повинен відповідати умовам району, в яко-

му він буде розташований.
• Стандарти щодо догляду за двором, фарбування фасаду тощо мають 

бути аналогічними або навіть вищими за стандарти, що застосовують-
ся до звичайних будинків навколо.

• Якщо потрібна рампа для в’їзду або інші способи полегшення доступу 
до будинку, це має бути зроблено естетично та не применшувати пере-
ваги будинку чи району.

• Розмір будинку та його стиль можуть бути якими завгодно.



47

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ



48



49

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ



50



51

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

СОЦІАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ 
Життя у соціумі означає зв’язок з іншими людьми через діяльність, яка прино-
сить задоволення, відповідає потребам та інтересам, дозволяє заводити нові 
дружні стосунки, а також передбачає природні способи навчання прийняттю 
рішень та складанню бюджету. Прикладами є гра в боулінг, софтбол, баскет-
бол, танці/клуби, навчальні курси, заміські клуби, подорожі та відпочинок.

З ЧОГО РОЗПОЧАТИ?
Першим кроком у визначенні того, який тип житлової програми є найкращим, 
є проведення оцінки потреб та можливостей, що охоплюють дуже практичну 
інформацію, яка дозволить визначити:

• Найкращу підходящу модель 
• Необхідний персонал 
• Кількість осіб, які могли би проживати разом 
• Вартість такої моделі 

ОТЖЕ, ОЦІНКА ПРОВЕДЕНА … ЩО ДАЛІ? 
• Вирішіть, на якому етапі Ви знаходитесь: на етапі купівлі, на етапі до-

слідження можливостей або на етапі готовності до дій.
• Залежно від того, що підходить у Вашій ситуації на даний момент (це 

динамічний процес, який може змінюватися з часом та залежно від 
обставин), поговоріть з тими, хто може перебувати на аналогічному 
етапі, та знайдіть джерело державного фінансування у Вашому штаті 
та регіоні. 

• Якщо член Вашої родини ще у шкільному віці, якомога раніше попросіть 
призначити Вам координатора для вирішення проблем перехідного 
періоду, щоб той міг ознайомитися з Вашими потребами та інтересами, 
провести необхідні тестування для визначення права на фінансування 
та одержання послуг, якщо Ви очікуєте або бажаєте одержувати дер-
жавне фінансування, та виступити у підтримку надання послуг, коли 
настане час.

ХТО МАЄ КЕРУВАТИ ЖИТЛОВИМ ПРОЕКТОМ? 
Рішення про те, хто буде керувати житловим проектом для члена Вашої родини, 
є рішенням, яке приймається залежно від індивідуальної ситуації, часу, який 
Ви хочете та можете присвячувати цьому питанню, Вашого адміністративного 
таланту, Ваших фінансових можливостей тощо. «Більшість» родин звертається 
за допомогою до незалежної професійної служби, яка спеціалізується на на-
данні таких послуг, аби вони могли залишатися надійною опорою та люблячою 
родиною для членів своєї родини, не бувши змушеними думати про наймання 
персоналу та управління послугами.
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Деякі родини бажають керувати послугами самостійно та можуть утворювати 
юридичну особу для таких цілей, оскільки багато штатів не надають кошти без-
посередньо фізичним особам та/або родинам. У деяких штатах родини можуть 
одержувати фінансування навіть через фінансового посередника або у рамках 
споживчої моделі.

СТВОРЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРОЕКТІВ
• Ніколи не рано починати думати про це
• Диференційований підхід 
• Модель, яку Ви обираєте сьогодні, не є моделлю на все життя, оскіль-

ки життя є динамічним, люди змінюються та набувають нових нави-
чок, виникають різні потреби та інтереси. Особа у віці 25 років буде 
зовсім іншою, коли їй виповниться 45. Не намагайтеся спрогнозувати 
послуги на все життя; Ви просто позбавите себе переваги змін та задо-
волення від зростання, оскільки новий досвід формує нові навички та 
дружні стосунки.

• Не беріть участі у колективній роботі з іншими родинами, якщо Ви не 
готові йти на компроміс у деяких речах, які Ви бажаєте одержати та 
очікуєте для Вашого члена родини. Це має бути кооперативною про-
грамою. Визначте свої пріоритети! Вони не повинні бути однаково важ-
ливими. Це ускладнюватиме родинні відносини та може поширитися 
на учасників житлової програми та членів будинку.

• Не починайте, поки не будете готові, але необов’язково чекайте на мо-
мент, коли Ваша дитина стане готовою. Як правило, одна чи інша сто-
рона є готовою більше, ніж інша сторона.

• Хоча професійна оцінка є дуже корисним інструментом, переконай-
теся, що Ви витрачаєте час, використовуючи свої власні знання про 
члена своєї родини, коли думаєте про те, що буде працювати, а що не 
буде. Звертайте увагу на питання, які допомагають Вам оцінити мо-
дель та складові, які зроблять її успішною. Зробіть це разом з Вашим 
членом родини, який, зрештою, буде там жити.

• Придбання фізичного об’єкту до того, як Ви матимете груповий або ін-
дивідуальний план, може бути проблематичним, оскільки частиною 
успіху розвитку житлової можливості є пожвавлення, яке утворюєть-
ся тоді, коли кожен відчуває себе частиною процесу. Якщо лише одна 
особа або родина володіє ним, дуже складно відчути повну рівноправ-
ність та інвестування у проект. Це також обмежує кількість людей, які 
можуть бажати приєднатися та стати частиною родини, тому що вони 
не зацікавлені в обраному Вами місцезнаходженні.
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СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ 
• Наймання персоналу є найбільш затратною частиною будь-якого жит-

лового бюджету 
• Пам’ятайте, що у тижні 168 годин і що 40-годинний тиждень – це мак-

симум, дозволений без понаднормової роботи (дуже дорого). Якщо 
буде визначено, що потрібен 24-годинний робочий персонал, тоді це 
буде затратною програмою, і Вам можливо знадобиться кілька людей, 
які будуть жити разом, щоб зробити це доступнішим.

• Включіть у свій бюджет витрати на персонал та накладні витрати, на-
приклад, оренда та/або платежі по обслуговуванню боргу, харчування, 
комунальні послуги, прокладка кабелю, транспортування, страхуван-
ня.

ВАЖЛИВІ ЗАПИТАННЯ 
Аби зрозуміти, чи можете Ви управляти послугами самостійно, а не через агент-
ство, надайте відповіді на такі запитання:

• Скільки часу Ви можете присвятити цій справі?
• Від чого Ви будете змушені відмовитися у своєму житті, аби займатися 

цим питанням?
• Чи зможете Ви вирішити проблему наймання персоналу у разі звіль-

нення або зміни персоналу?
• Чи можете Ви здійснювати контроль та створити робочі умови, які за-

охочуватимуть персонал не шукати іншої роботи та розвиватися?
• Чи готові Ви взяти на себе відповідальність за персонал та нерухоме 

майно?
• Чи є у Вас кошти управляти та покривати затрати під час періодів не-

зайнятості, збільшених потреб, навіть якщо вони є тимчасовими, тощо?
• Чи здатні Ви бути досить об’єктивними, аби забезпечити, що потреби 

члена Вашої родини не будуть важливішими за проблеми інших осіб, 
які проживатимуть у будинку, створюючи тим самим нерівноправність, 
що не є корисним для довгострокової перспективи?

Наймання персоналу є найбільш затратною та важливою частиною бюджету 
програми 
При визначенні того, яка кількість персоналу потрібна, слід враховувати де-
кілька факторів:

• Поведінкові потреби особи 
• Психіатричні/емоційні потреби 
• Потреби у фізичній мобільності, що вимагають спеціальної фізичної 

допомоги у щоденному житті 
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• Медичні потреби: чи здатна особа приймати ліки самостійно або по-
требує допомоги 

• Навички персональної безпеки. Оцініть ризик та навички персональ-
ної безпеки у соціумі 

• Діяльність, яка потребує щоденних побутових навичок та здібностей, 
наприклад, приготування їжі, покупки, вдягання, витрачання грошей

• Навички безпеки у соціумі 
На основі відповідей на вищенаведені запитання, можна визначити, чи потрі-
бен 24-годинний персонал, чи ні. Як правило, оцінка навичок самозбереження/
самообслуговування є корисною для визначення рівня необхідної підтримки. 
У більшості випадках батькам дуже складно точно оцінити самостійність своєї 
дитини в цих сферах, оскільки вони не усвідомлюють того, скільки всього вони 
роблять протягом дня для дитини. З тим самим успіхом вони не завжди бачать 
потенціал особи підвищити рівень таких навичок, оскільки дуже важко уявити, 
як життєвий досвід, соціальний та колективний тиск можуть підвищити рівень 
навичок.

ГРУПУВАННЯ СХОЖИХ МЕШКАНЦІВ 
АСПЕКТИ, ЯКІ СЛІД ВРАХОВУВАТИ 

• Віковий інтервал – зазвичай у межах 10-15 років 
• Мобільність – цей фактор враховувати необов’язково, якщо тільки він 

не зумовлює обмеження того, який тип житла потрібно знайти, та не 
викликає занепокоєння тим, чи впливатиме він на рівень активності 
інших мешканців 

• Місцезнаходження – фактор, який зазвичай не обговорюється для ба-
гатьох родин 

• Вартість – готовність або здатність потенційних родин платити 
• Кількість людей, які проживатимуть разом – визначається частково у 

ході оцінки, передбачаючи проживання окремо, з кількома або багать-
ма співмешканцями 

• Готовність потенційного співмешканця – чи є він готовим або чи готові 
Ви? Часто хтось з двох не готовий. Не чекайте, поки будуть готові оби-
два. Якщо час настав, слід організувати достатню кількість ситуацій, 
коли потенційний заявник зміг би опинитися у соціальних умовах, що 
зумовили би його спробувати рухатися та відчувати себе комфортно і, 
врешті-решт, надихнутися ідеєю.

• Відвідувати інші соціальні осередки, починати зустрічатися з іншими 
родинами та їх дітьми, аби діяльність та відносини стали в центрі ува-
ги, а планування житлової програми стало звичкою та приносило за-
доволення як родині, так і особі.



55

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ХТО ЦЕ МОЖЕ ПОДУБУВАТИ?
Toward Independent Living and Learning (TILL), Inc. є приватною соціальною служ-
бою, заснованою у 1980 році. Місією Toward Independent Living and Learning є 
розробка та надання інноваційних послуг особам будь-якого віку та з будь-
яким ступенем дієздатності, що максимально збільшать потенціал їх особи-
стого зростання та самостійного життя. Ми реалізовуємо цю місію шляхом за-
безпечення індивідуальних житлових, професійних, медичних можливостей, а 
також через надання послуг підтримки у соціумі.

ПОСЛУГИ TILL У СФЕРІ ЖИТЛА 
• На сьогоднішній день TILL має 45 групових будинків, 34 будинки сімей-

ного типу і 11 проектів спільного проживання. Вони існують у різних 
умовах, у тому числі у містах з доступом до громадського транспорту і 
соціальної інфраструктури, у приміській зоні та у селищах.

• Важливим фактором для розвитку кожного такого проекту є участь 
осіб, які згодом будуть жити у таких домах, та членів їхніх родини, що 
будуть їх відвідувати.

• Важливо ретельно підбирати не тільки осіб, що проживатимуть разом, 
але і їх родини.
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ДОДАТОК 1

РОЗЛАДИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ 
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: РОЗЛАДИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ

Визначення: Дитина з розладами аутичного спектру має порушення розвитку, що істотно впливає на 
вербальні та невербальні соціальні комунікаційні навички, соціальну взаємодію, характеризується 
виконанням повторюваних дій і стереотипних рухів, а також відсутністю реакції на зміни у навколишній 
обстановці чи на зміни у повсякденній діяльності, що перешкоджає дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з розладами аутичного спектру, мають бути надані докази 
того, що вона відповідає нижчезазначеному критерію: 

 Так      Ні Порушення розвитку, яке суттєво впливає на вербальні та невербальні 
соціальні комунікаційні навички та соціальну взаємодію, що зазвичай 
підтверджується у віці трьох років. Інші особливості, які часто 
асоціюються з розладами аутичного спектру, включають в себе 
виконання повторюваних дій і стереотипних рухів, відсутність реакції 
на зміни у навколишніх обстановці або зміни у повсякденній 
діяльності, а також нестандартна реакція на дотики. 

Розлади аутичного спектра, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність всім нижченаведеним критеріям: 

 Так      Ні У дитини виникають неабиякі труднощі або вона веде себе по-іншому 
або присутні обидва ці фактори у взаємодії з іншими людьми та 
подіями, та їх розумінні. (Приклади характерних особливостей 
включають, але не обмежуються тільки цим: значні труднощі у 
встановленні та підтриманні соціально-емоційних взаємовідносин, 
включаючи відсутність типового соціального діалогу та/або значний 
дефіцит розуміння і використання невербальних засобів комунікації, 
зокрема, візуальний контакт, міміка та жести); та

 Так      Ні У дитини виникають неабиякі труднощі або вона веде себе по-іншому, 
не тільки у мовленні та мові, але і включно з іншими аспектами 
соціального спілкування, як з точки зору сприйняття, так і з точки зору 
висловлювання. (Приклади характерних особливостей включають, але 
не обмежуються тільки цим: відсутність вербальної мови або, якщо 
вербальна мова присутня, відсутність типового інтегрованого 
візуального контакту і мови тіла та/або неабиякі труднощі з обміном, 
участю у творчій грі та розвитком і підтриманням дружніх відносин); та

 Так      Ні Дитина прагне до послідовності дій навколо неї аж до того, що 
проявляє неабияку впертість у рутинній діяльності та зазнає стресу у 
разі змін у рутинній діяльності та/або до абсурду заглиблюється чи 
цікавиться певними предметами чи темами. 

Дитина повинна відповідати кожному з трьох вищенаведених критеріїв, аби мати право на отримання 
послуги як дитина з розладами аутичного спектру. Якщо зазначені вище критерії виконано, для одержання 
додаткової інформації про розлади аутичного спектру команда з питань ІОП повинна розглянути такі 
характерні особливості. Самі по собі такі характерні особливості не дають права стверджувати, що дитина 
має розлади аутичного спектру: Відмітьте все, що має місце.

 У дитини спостерігається затримка чи регресія моторних, сенсорних, соціальних та навчальних навичок; 
та/або 

 У дитини проявляється передчасний розвиток певних навичок, тоді як інші навички можуть розвиватися 
звичайними темпами або бути нижче звичайного рівня; та/або 

 У дитини спостерігаються нетипові процеси мислення та узагальнення. Дитина має сильні сторони у 
конкретному мисленні, але має складності з абстрактним мисленням, усвідомленням та судженням. У 
дитини присутнє персеверативне мислення та порушення здатності обробляти інформацію у формі 
символів; та/або 

 Дитина демонструє незвичні, непослідовні, повторювані або нестандартні реакції на звуки, зображення, 
запахи, смаки, дотики або рухи; та/або 

 Здатність дитини використовувати об'єкти у певному віці у відповідний або функціональний спосіб 
відсутня або недорозвинена. Дитині важко демонструвати коло інтересів або творчі здібності або і те і 
друге; та/або
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Розлади аутичного спектра, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність всім нижченаведеним критеріям: 

 Так      Ні У дитини виникають неабиякі труднощі або вона веде себе по-іншому 
або присутні обидва ці фактори у взаємодії з іншими людьми та 
подіями, та їх розумінні. (Приклади характерних особливостей 
включають, але не обмежуються тільки цим: значні труднощі у 
встановленні та підтриманні соціально-емоційних взаємовідносин, 
включаючи відсутність типового соціального діалогу та/або значний 
дефіцит розуміння і використання невербальних засобів комунікації, 
зокрема, візуальний контакт, міміка та жести); та

 Так      Ні У дитини виникають неабиякі труднощі або вона веде себе по-іншому, 
не тільки у мовленні та мові, але і включно з іншими аспектами 
соціального спілкування, як з точки зору сприйняття, так і з точки зору 
висловлювання. (Приклади характерних особливостей включають, але 
не обмежуються тільки цим: відсутність вербальної мови або, якщо 
вербальна мова присутня, відсутність типового інтегрованого 
візуального контакту і мови тіла та/або неабиякі труднощі з обміном, 
участю у творчій грі та розвитком і підтриманням дружніх відносин); та

 Так      Ні Дитина прагне до послідовності дій навколо неї аж до того, що 
проявляє неабияку впертість у рутинній діяльності та зазнає стресу у 
разі змін у рутинній діяльності та/або до абсурду заглиблюється чи 
цікавиться певними предметами чи темами. 

Дитина повинна відповідати кожному з трьох вищенаведених критеріїв, аби мати право на отримання 
послуги як дитина з розладами аутичного спектру. Якщо зазначені вище критерії виконано, для одержання 
додаткової інформації про розлади аутичного спектру команда з питань ІОП повинна розглянути такі 
характерні особливості. Самі по собі такі характерні особливості не дають права стверджувати, що дитина 
має розлади аутичного спектру: Відмітьте все, що має місце.

 У дитини спостерігається затримка чи регресія моторних, сенсорних, соціальних та навчальних навичок; 
та/або 

 У дитини проявляється передчасний розвиток певних навичок, тоді як інші навички можуть розвиватися 
звичайними темпами або бути нижче звичайного рівня; та/або 

 У дитини спостерігаються нетипові процеси мислення та узагальнення. Дитина має сильні сторони у 
конкретному мисленні, але має складності з абстрактним мисленням, усвідомленням та судженням. У 
дитини присутнє персеверативне мислення та порушення здатності обробляти інформацію у формі 
символів; та/або 

 Дитина демонструє незвичні, непослідовні, повторювані або нестандартні реакції на звуки, зображення, 
запахи, смаки, дотики або рухи; та/або 

 Здатність дитини використовувати об'єкти у певному віці у відповідний або функціональний спосіб 
відсутня або недорозвинена. Дитині важко демонструвати коло інтересів або творчі здібності або і те і 
друге; та/або
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ЗАТРИМКА РОЗВИТКУ
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ЗАТРИМКА РОЗВИТКУ  

Визначення: Дитина із затримкою розвитку має бути у віці від трьох до восьми років і мати затримку 
розвитку в одній чи більше із нижченаведених сфер: фізичні, когнітивні, комунікаційні, соціальні або 
емоціональні навички чи здатність адаптуватися, що перешкоджає дитині одержувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Таке визначення потреби зберігається для дитини у віці між трьома та восьми роками і в цьому віці не може 
бути прийнято жодне чітке рішення за будь-якою іншою категорією потреби, яка оцінюється за допомогою 
відповідних діагностичних засобів та процедур. Аби мати право на участь як дитина із затримкою розвитку, 
мають бути надані докази з різних джерел, що дитина відповідає одному чи більше з нижчезазначених 
критеріїв: 

 Так      Ні Бал у розмірі сім процентилів або менше на відповідному 
стандартному діагностичному інструменті, або технічний еквівалент у 
стандартних балах (77, якщо середнє значення дорівнює 100 і 
стандартне відхилення становить 15) або зі стандартним відхиленням 
(стандартне відхилення 1,5 нижче середнього значення) в одній або 
більше із зазначених нижче сфер розвитку: фізичні, когнітивні, 
комунікаційні, соціальні або емоційні навички або адаптивні здібності; 
або 

 Так      Ні Емпіричні дані демонструють стан, що асоціюється із значною 
затримкою у розвитку; або 

 Так      Ні Сукупність доказів вказує на те, що шаблони навчання значно 
відрізняються від вікових очікувань у різних умовах, та є письмова 
документація, складена командою з оцінки, яка включає в себе 
батьків. 

Затримка розвитку, описана вище, перешкоджає дитині отримувати розумну користь від загальноосвітньої 
програми.
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 Так      Ні Потреба у спеціальній освіті та, за необхідності, відповідних послугах. 

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти. 

Члени мультидисциплінарної команди                                                                                       Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про прийнятність була надана батькам. 

Коментарі:

Критеріями потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг для дитини дошкільного віку, яка не може 
отримувати розумну користь від загальноосвітньої програми, є значна розбіжність між успіхами дитини та її 
поведінкою у порівнянні з дітьми аналогічного віку. 

Коментарі:

Критеріями потреби в отриманні спеціальних освітніх послуг для дитини до-
шкільного віку, яка не може отримувати розумну користь від загальноосвіт-
ньої програми, є значна розбіжність між успіхами дитини та її поведінкою у 
порівнянні з дітьми аналогічного віку. 
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РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ 
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: РОЗУМОВА ВІДСТАЛІСТЬ 

Визначення: Дитина з розумовою відсталістю має знижені загальні розумові функції поряд з недостатньою 
адаптивною поведінкою та проявами, що перешкоджає дитині одержувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з розумовою відсталістю, мають бути надані докази того, що 
дитина відповідає кожному з нижчезазначених критеріїв: 

 Так      Ні Стандартне відхилення на 2,0 бали або більше нижче середнього 
індивідуального значення розуміння; та 

 Так      Ні Комплексна оцінка адаптивних навичок на основі доказів, які 
відображають соціальні, лінгвістичні та культурні знання дитини. 
Рівень незалежної адаптивної поведінки є значно нижчим за 
очкування щодо персональної та соціальної відповідальності, які 
диктує культура.

Сукупність доказів має включати результати за нижчезазначеними 
показниками: 

 Стандартне відхилення на 2,0 бали або більше нижче середнього 
значення за стандартною або національною оцінкою адаптивної 
поведінки; та 

 Співбесіда з батьками; та 

 Спостереження за адаптивною поведінкою дитини, що повинні мати 
місце у більше ніж одному освітньому середовищі. Повинна 
спостерігатися відмінність у двох чи більше сферах, пов’язаних з 
адаптивною поведінкою у більше ніж одному освітньому середовищі. 
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Розумова відсталість, описана вище, перешкоджає дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність нижчезазначеному критерію: 

 Так      Ні Недостатня академічна успішність, на що вказує стандартне 
відхилення на 2,0 бали або більше нижче середнього значення за 
офіційною оцінкою навичок у таких сферах, як мова, читання та 
математика, або сукупність доказів за неофіційною оцінкою, коли 
визначено, що надійні та чинні результати оцінки неможливі з огляду 
на функціональний рівень дитини. 

Жодна з вищезазначених ознак сама по собі не є достатнім критерієм для прийняття рішення про наявність 
розумової відсталості. Для прийняття такого рішення мають бути присутні всі три ознаки. 

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.

Члени мультидисциплінарної команди                                                                                         Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам. 

Коментарі:

Жодна з цих ознак сама по собі не є достатнім критерієм для встановлення значної обмеженої розумової 
здатності. Для цього мають бути наявні всі три ознаки. 

Коментарі:

Жодна з цих ознак сама по собі не є достатнім критерієм для встановлення 
значної обмеженої розумової здатності. Для цього мають бути наявні всі три 
ознаки. 
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СЕРЙОЗНІ ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: СЕРЙОЗНІ ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ  

Визначення: Дитина із серйозними емоційними розладами має емоційну або соціальну функцію, яка 
перешкоджає дитині одержувати розумну користь від загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.)

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина із серйозними емоційними розладами, мають бути надані 
докази того, що емоційний або соціальний стан дитини відповідає одному чи декільком нижченаведеним 
критеріям: (відмітьте все, що має місце)

 Так      Ні Нездатність навчатися, що не є, головним чином, результатом 
інтелектуальних, сенсорних або інших пов’язаних із здоров’ям 
факторів; та/або 

 Так      Ні Нездатність формувати або підтримувати міжособистісні відносини, 
що значною мірою уповільнює соціальний розвиток дитини; та/або 

 Так      Ні Нетипова поведінка або почуття у звичайних ситуаціях; та/або 

 Так      Ні Загальний хронічний настрій нещастя та депресії; та/або 

 Так      Ні Тенденція до розвитку фізичних симптомів страху, пов’язаних із 
особистими або шкільними проблемами.

Термін «серйозні емоційні розлади» не застосовується до дітей, які є соціально непристосованими, якщо не 
буде визначено, що вони мають серйозні емоційні розлади на додаток до соціальної непристосованості. 

 Так      Ні Мультидисциплінарна команда визначила, що така дитина не є 
дитиною, єдиною проблемною сферою якої є соціальна 
непристосованість. Відповідь має бути «Так», аби визначення 
правомірності на основі серйозних емоційних розладів залишалося в 
силі.



71

БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Серйозні емоційні розлади, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність дитини одному або обом нижченаведеним 
критеріям: (відмітьте все, що має місце)

 Так      Ні Навчальні функції: нездатність одержувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, що не є, головним чином, результатом 
інтелектуальних, сенсорних або інших пов’язаних із здоров’ям 
факторів, але обумовлене визначеними серйозними емоційними 
розладами; та/або 

 Так      Ні Соціальні/емоційні функції: нездатність формувати або підтримувати 
міжособистісні відносини, що значною мірою перешкоджає 
соціальному розвитку дитини. Соціальний розвиток передбачає таку 
адаптивну поведінку та соціальні навички, які дозволяють дитині 
задовольняти вимоги середовища та відповідати за своє 
благополуччя. 

Усі чотири із нижченаведених чинників мають бути задокументовані для обох з вищенаведених критеріїв: 

 Так      Ні У рамках загальноосвітньої програми спостерігаються численні 
навчальні та/або біхевіористичні втручання і дитина залишається 
нездатною одержувати розумну користь від загальноосвітньої 
програми; та 

 Так      Ні Показники соціальної/емоційної дисфункції спостерігаються до 
вказаного рівня; тобто, такий показник перевищує норми і виходить за 
межі культурних стандартів і діапазон звичайних очікувань щодо 
розвитку; та 

 Так      Ні Показники соціальної/емоційної дисфункції є масштабними та 
спостерігаються у принаймні двох різних ситуаціях у межах 
середовища дитини. Для дітей, які відвідують школу, одним із 
середовищ може бути школа; та 

 Так      Ні Показники соціальної/емоційної дисфункції спостерігаються протягом 
певного періоду часу та не є ізольованими інцидентами або 
перехідними, ситуаційними реакціями на чинники стресу у дитячому 
колективі. 

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.
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ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ АБО МОВИ
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Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ АБО МОВИ 

Визначення: Дитина з порушеннями мовлення або мови має комунікаційні розлади, які перешкоджають 
дитині одержувати розумну користь від загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з порушеннями мовлення або мови, за класифікаційними 
заголовками артикуляції, швидкості, голосу, функціональних комунікаційних навичок або затримки мовного 
розвитку мають бути надані докази існування дисфункції за одним або кількома нижченаведеними 
критеріями: (відмітьте все, що має місце)

 Так      Ні Складності у сприйнятті та висловленні мови (усна та письмова), 
включаючи синтаксис (порядок слів, форма слів, рівень розвитку), 
семантику (словниковий запас, значення слова та вибір слів) та 
парадигму (ціль та використання мови); та/або 

 Так      Ні Слухова обробка, включаючи відчуття (гостроту), сприйняття 
(дискримінація, порядок, аналіз та синтез) та слухова увага; та/або 

 Так      Ні Невідповідна структура та функція усного периферійного механізму; 
та/або 

 Так      Ні Артикуляція, заміни, пропуски, викривлення або додавання звуків; 
та/або 

 Так      Ні Голос, включаючи відхилення дихання, фонетика (висота, 
інтенсивність, якість) та/або резонанс; та/або 

 Так      Ні Швидкість, включаючи заїкання, бормотання та відповідні розлади 
мовлення; та/або 

 Так      Ні Проблеми зі слуховим сприйняттям. 
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Порушення мовлення або мови, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність одному або більше нижченаведеним критеріям: 
(відмітьте все, що має місце)

 Так      Ні Порушення усних та/або письмових комунікаційних навичок у 
навчальних та соціальних взаємодіях на рідній мові дитини; та/або 

 Так      Ні Прояви небажаної або невідповідної поведінки в результаті 
обмежених комунікаційних навичок; та/або 

 Так      Ні Нездатність спілкуватися без використання допоміжних, 
додаткових/альтернативних комунікаційних пристроїв або систем.

 Так      Ні Дитина має інвалідність та має право на одержання спеціальної 
освіти.

Члени мультидисциплінарної команди                                                                              Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам. 
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА  

Визначення: Дитина з черепно-мозковою травмою є дитиною з травмою мозку, одержаною внаслідок 
застосування зовнішньої фізичної сили, що призвело до загальної або часткової функціональної 
нездатності, або психосоціального порушення, або обох цих явищ, що має негативний вплив на здатність 
дитини одержувати розумну користь від загальноосвітньої програми. Черепно-мозковою травмою, яка дає 
право на одержання спеціальних послуг, є відкрита або закрита травма голови, яка призвела до порушення 
в одній або більше сферах, таких як: розуміння, мова, пам'ять, увага, причинно-наслідковий зв'язок, 
абстрактне мислення, судження, вирішення задач, сенсорні, перцептивні та моторні можливості, 
психосоціальна поведінка, фізичні функції, обробка інформації та мовлення. Термін «черепно-мозкова 
травма» відповідно до цього правила не застосовується до травм мозку, які є уродженими та 
дегенеративними, або до травм мозку, спричинених травмами при народженні.

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила:

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з черепно-мозковою травмою, мають бути надані докази 
відповідності нижченаведеним критеріям: 

 Так      Ні Медична документація щодо черепно-мозкової травми або історія 
однієї або більше черепно-мозкових травм, повідомлених надійним та 
достовірним джерелом та/або підтверджених різними джерелами; 
та/або 

 Так      Ні Прояви впливу на навчальні функції, які вірогідно пов'язані з черепно-
мозковою травмою.

Черепно-мозкова травма, описана вище, перешкоджає дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність одному або більше з нижченаведених критеріїв: 
(відмітьте все, що має місце)

 Так      Ні Обмежена здатність утримувати увагу та/або погана пам’ять, 
включаючи, але не обмежуючись тільки цим: порушення 
короткострокової, довгострокової, робочої та мимовільної пам’яті; 
та/або 
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 Так      Ні Невідповідне оброблення інформації, включаючи, але не 
обмежуючись тільки цим: недостатня швидкість оброблення 
інформації та/або розумова втома; та/або 

 Так      Ні Недостатні сенсорно-моторні навички, що впливає на візуальну або 
слухову обробку інформації або на обидва критерії, та може включати 
недостатні навички крупної та/або дрібної моторики; та/або 

 Так      Ні Затримка у сприйманні інформації, включаючи нові знання та 
візуально-просторову обробку інформації; та/або 

 Так      Ні Невідповідні навички мовлення, включаючи, але не обмежуючись 
тільки цим: мову сприйняття, мову висловлення та соціальну 
прагматику; та/або 

 Так      Ні Недостатній контроль поведінки, включаючи, але не обмежуючись 
тільки цим: імпульсивність, невміння робити судження, неефективне 
мислення та розумову негнучкість; та/або 

 Так      Ні Проблеми у когнітивних функціях, включаючи, але не обмежуючись 
тільки цим: складності з плануванням, організацією та/або 
ініціюванням навичок мислення та роботи; та/або 

 Так      Ні Затримка розвитку адаптивних навичок, включаючи, але не 
обмежуючись тільки цим: складності з діяльністю повсякденного 
життя; та/або 

 Так      Ні Затримка розвитку навчальних навичок, включаючи, але не 
обмежуючись тільки цим: у сфері читання, письма та математики, що 
не може бути пояснено будь-якими іншими порушеннями. Можуть 
спостерігатися також прояви доволі нерівномірної моделі у 
когнітивному тестуванні та тестуванні досягнень, виконанні робіт та 
зростанні навчальних навичок.

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.
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ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ПОРУШЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  

Визначення: Дитина з порушенням опорно-рухового апарату має серйозне неврологічне/м’язове/скелетне 
порушення, яке знижує мобільність, що перешкоджає дитині одержувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у навчальному процесі як дитина з порушенням опорно-рухового апарату, мають 
бути надані докази того, що дитина відповідає наступному критерію:

 Так      Ні Уроджені порушення (наприклад, вроджена спинномозкова грижа, 
незавершений остеогенез, клишоногість); наслідки хвороби 
(наприклад, накісткова пухлина, м’язова дистрофія, хронічний 
поліартрит у дітей); або з інших причин (наприклад, дитячий 
церебральний параліч, ампутація, травма та/або перелом чи опік, які 
спричиняють обмеження). 

Порушення опорно-рухового апарату, описане вище, перешкоджає дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність нижченаведеному критерію: 

 Так      Ні Стан недієздатності порушує функції щоденного життя, включаючи, 
але не обмежуючись тільки цим: здатність рухатися, увагу, рухливість 
рук, координацію, комунікаційні навички, навички самодопомоги та інші 
дії у рамках щоденної діяльності, такою мірою, що дитина потрібує 
спеціального навчання та відповідних послуг, які можуть включати в 
себе спеціальне обладнання. 

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.

Члени мультидисциплінарної команди                                                                                         Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам.
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ПОРУШЕННЯ ЗОРУ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЛІПОТУ   

Визначення: Дитина з порушеннями зору, включаючи сліпоту, має недостатню гостроту зору та/або поле 
обзору та/або функції зору, що перешкоджає їй навіть з використанням лінз або коригуючих пристроїв 
одержувати розумну користь від загальноосвітньої програми.

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з порушенням зору, включаючи сліпоту, мають бути надані 
докази відповідності одному або більше з нижченаведених критеріїв: 

 Так      Ні Гострота зору не більше 20/70 у кращому оці після корекції; та/або 

 Так      Ні Обмеження поля обзору до 20 градусів чи менше; та/або 

 Так      Ні Фізичний стан системи зору, який не може бути скоригований 
медичними засобами і як такий впливає на функції зору настільки, що 
виникає потреба у спеціально розробленій навчальній програмі. Такі 
критерії зберігаються для особливих ситуацій, таких як, але не 
обмежуючись тільки цим: кортикальне зорове порушення та/або 
прогресивна втрата зору, коли самі по собі поле обзору та/або 
недостатня гострота зору не можуть відповідати вищенаведеним 
критеріям. 

Порушення зору, включаючи сліпоту, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність нижчезазначеному критерію: 

 Так      Ні Потреба у спеціальній навчальній програмі, що може передбачати 
використання спеціальних засобів, матеріалів та обладнання для 
навчання, розвитку навичок грамотності, повсякденної діяльності, 
соціальної взаємодії, самодопомоги та, за необхідності, орієнтації і 
мобільності.
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Термін «Порушення зору, включаючи сліпоту» не включає в себе дітей, які мають проблеми із навчанням, 
що є передусім результатом зорових перцептивних та/або моторних порушень. 

 Ця опція має бути відмічена, якщо дитина, яка є глухою та сліпою, не відповідає вищенаведеним 
вимогам для того, щоб бути визначеною такою, що має порушення слуху, включаючи глухоту, але якщо 
поєднання втрати слуху та задокументована втрата зору впливає на навчальні успіхи дитини.

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.

Члени мультидисциплінарної команди                                                              Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам. 

Коментарі: 

У випадку дитини, яка є глухою та сліпою, і яка не відповідає критеріям прийнятності для дітей з порушеннями 
зору, включаючи сліпоту, але якщо поєднання порушення зору та порушення слуху негативно впливає на 
навчальні успіхи учня: має бути відмічено «Так».

Термін «Порушення зору, включаючи сліпоту» не включає в себе дітей, які мають проблеми з навчанням, що є 
передусім результатом зорових перцептивних та/або моторних порушень 

Коментарі: 
У випадку дитини, яка є глухою та сліпою, і яка не відповідає критеріям при-
йнятності для дітей з порушеннями зору, включаючи сліпоту, але якщо поєд-
нання порушення зору та порушення слуху негативно впливає на навчальні 
успіхи учня: має бути відмічено «Так».

Термін «Порушення зору, включаючи сліпоту» не включає в себе дітей, які ма-
ють проблеми з навчанням, що є передусім результатом зорових перцептив-
них та/або моторних порушень 
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____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                      Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ПОРУШЕННЯ СЛУХУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГЛУХОТУ 

Визначення: Дитина з порушеннями слуху, включаючи глухоту, має недостатню чутливість слуху, що 
проявляється у пониженому рівні слухової чутливості до чистих тонів або мовлення, коли навіть за 
допомогою слухового апарату дитина не може одержувати розумну користь від загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з порушеннями слуху, включаючи глухоту, мають бути 
надані докази «недостатньої чутливості слуху» за одним із нижченаведених критеріїв, оцінених за 
допомогою біхевіористичної або електрофізіологічної аудіо логічної оцінки: 

 Так      Ні Втрата тричастотного, чистотонального середнього слуху у діапазоні 
мовлення (500-4000 Герц (Гц)) від рівня слуху принаймні 20 децибел 
(дБ нГс) у більш здоровому вусі, причому така втрата є незворотною, 
або 

 Так      Ні Втрата високочастотного, чистотонального середнього слуху від рівня 
слуху принаймні 35 дБ нГс у більш здоровому вусі для двох чи більше 
таких частот: 2000, 3000, 4000 або 6000 Гц; або 

 Так      Ні Втрата тричастотного, чистотонального середнього одностороннього 
слуху у діапазоні мовлення (500-4000 Герц (Гц)) від рівня слуху 
принаймні 35 дБ нГс, причому така втрата є незворотною, або

 Так      Ні Перехідна втрата слуху, що відповідає одному з вищенаведених 
критеріїв, яка проявляється протягом трьох (3) місяців у сукупності 
впродовж календарного року (тобто будь-які три місяці протягом 
календарного року) і що, як правило, спричинено непостійним 
медичним станом, таким як отит або інші пов’язані зі слухом 
проблеми. 
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Порушення слуху, в тому числі глухота, описані вище, перешкоджає дитині отримувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність одному або більше з нижченаведених критеріїв: 
(оберіть все, що має місце)

 Так      Ні Затримка розвитку слухових навичок та/або функціональних слухових 
здібностей, включаючи сприйняття мовлення (тихе і голосне), що 
свідчить про потребу у спеціальних заняттях з розвитку слухових 
навичок або використанні допоміжного обладнання; та/або 

 Так      Ні Затримка мови сприйняття та висловлення (усна або мова знаків), 
включаючи затримку у знаннях синтаксису, прагматики, семантики або 
за наявності значної невідповідності між мовою сприйняття та 
висловлення та/або функцією, що негативно впливає на комунікаційні 
навички та навчання; та/або 

 Так      Ні Порушення мовної артикуляції, голосу та/або плинності мовлення; 
та/або 

 Так      Ні Відсутність належних академічних успіхів та/або достатнього прогресу 
відповідно до вікових або затверджених державою стандартів на рівні 
класу у таких сферах, як читання, письмо та/або математика; та/або 

 Так      Ні Непостійні успіхи у соціальній та навчальній сфері порівняно із 
звичайними однолітками; та/або 

 Так      Ні Нездатність продемонструвати навички самозахисту або 
використовувати спеціальні технології/ресурси для одержання доступу 
до навчання. 

 Ця опція має бути відмічена, якщо дитина, яка є глухою та сліпою, не відповідає вищенаведеним 
вимогам для того, щоб бути визначеною такою, що має порушення слуху, включаючи глухоту, але 
поєднання втрати слуху та задокументованої втрати зору впливає на навчальні успіхи дитини. 

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти. 
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Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ГЛУХОТА І СЛІПОТА 

Визначення: Глуха та сліпа дитина – це дитина з одночасним порушенням слуху та зору, що у сукупності 
обумовлює такі особливі комунікаційні та інші пов’язані з розвитком і навчанням потреби, що дитина не
може навчатися за спеціальними освітніми програмами, призначеними тільки для дітей з проблемами слуху 
або дітей з проблемами зору. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином ідентифікувати всі 
потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних послугах, незалежно від 
того, чи пов'язані вони з категорією інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби 
дитина мала право на отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від загальноосвітньої 
програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина мала право на отримання 
послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати відповідь «не 
обумовлюються», аби дитина мала право на отримання послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних компонентів 
навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як сліпа та глуха дитина мають бути надані докази того, що вона відповідає одному 
з нижчезазначених критеріїв: 

 Так      Ні Дитина має порушення слуху, які проявляються у пониженому рівні слухової 
чутливості до чистих тонів або мовлення; та порушення гостроти зору та/або 
поля зору та/або функцій зору, або 

 Так      Ні Дитина має зафіксоване порушення слуху та/або зору, яке, якщо береться 
окремо може не відповідати вимогам до порушення слуху, включаючи глухоту, 
або порушення зору, включаючи сліпоту, але у поєднанні негативно впливає на 
успішність дитини у навчанні; або 

 Так      Ні Дитина має зафіксований медичний діагноз прогресивного медичного стану, 
який може призвести до одночасної втрати слуху і зору. 

Глухота та сліпота, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від загальноосвітньої програми, 
про що свідчить відповідність нижченаведеному критерію

 Так      Ні Навіть за допомогою слухового апарату та/або використання лінз чи 
коригуючих пристроїв дитина не може одержувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми. 

Будь ласка, зверніть увагу на те, що Контрольні переліки потреби для дітей з порушеннями слуху, включаючи глухоту, та 
порушеннями зору, включаючи сліпоту, мають бути заповнені на додаток до Контрольного переліку потреби для дітей з 
глухотою та сліпотою.

 Так      Ні Дитина має інвалідність, і має право на одержання спеціальної освіти. 

Члени мультидисциплінарної команди                                                                               Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про прийнятність була надана батькам
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МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ 
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БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: НАЯВНІСТЬ МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ 

Визначення: Дитина з декількома порушеннями одночасно має дві або більше сфери порушення, одною з 
яких має бути розумова відсталість. Іншою сферою порушення може бути порушення опорно-рухового 
апарату, порушення зору, включаючи сліпоту, порушення слуху, включаючи глухоту, порушення мовлення 
або мови, серйозні емоційні розлади, розлади аутичного спектру, черепно-мозкова травма або інші 
проблеми зі здоров’ям. Поєднання таких порушень створює унікальний стан, який супроводжується різними 
серйозними потребами у спеціальній освіті, які перешкоджають дитині одержувати розумну користь від 
загальноосвітньої програми. (Включіть форму визначення прийнятності для кожного відповідного 
порушення.)

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила:

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з мультифункціональними порушеннями, мають бути надані 
докази того, що дитина відповідає всім критеріям потреб для дітей з розумовою відсталості ТА з кожною 
іншою визначеною сферою порушення. Має бути включена документація по кожній визначеній категорії 
потреб (Відмітьте все, що має місце)

 Розумова відсталість          ТА  Порушення опорно-рухового апарату

 Порушення зору, включаючи сліпоту

 Порушення слуху, включаючи глухоту

 Порушення мовлення або мови

 Серйозні емоційні розлади

 Розлади аутичного спектру

 Черепно-мозкова травма 

 Інші проблеми зі здоров’ям
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Наявність мультифункціональних порушень, які описані вище, перешкоджає дитині отримувати розумну 
користь від загальноосвітньої програми, про що свідчить відповідність двом або більше нижченаведеним 
критеріям: (відмітьте все, що має місце)

 Так      Ні Нездатність розуміти та використовувати навчальну інформацію; 
та/або 

 Так      Ні Нездатність ефективно спілкуватися; та/або 

 Так      Ні Нездатність демонструвати вміння вирішувати задачі, якщо така 
інформація включена до традиційного навчального плану; та/або 

 Так      Ні Нездатність узагальнювати навички відповідним чином. 

 Так      Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.

Члени мультидисциплінарної команди                                                                                       Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам. 
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ІНШІ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ
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БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                    Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: ІНШІ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ  

Визначення: Дитина з іншими проблемами зі здоров’ям має обмежену спроможність, життєздатність або високу 
чутливість, включаючи підвищену чутливість до навколишніх стимулів, що призводить до обмеженої чутливості до 
навчального середовища з огляду на хронічну або гостру хворобу, що перешкоджає дитині одержувати розумну користь 
від загальноосвітньої програми. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином ідентифікувати всі 
потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних послугах, незалежно від 
того, чи пов'язані вони з категорією інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби 
дитина мала право на отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від загальноосвітньої 
програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина мала право на отримання 
послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати відповідь «не 
обумовлюються», аби дитина мала право на отримання послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних компонентів 
навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються      не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Аби мати право на участь у програмі як дитина з іншими проблемами зі здоров’ям, мають бути надані докази того, що 
дитина відповідає нижченаведеному критерію: 

 Так      Ні Хронічне або гостре захворювання, включаючи, але не обмежуючись тільки 
цим: астму, дефіцит уваги або гіперактивність, діабет, епілепсію, хворобу 
серця, гемофілію, лейкемію, ниркову недостатність, серповидноклітинну анемію 
або синдром Туретта. 

Інші проблеми зі здоров’ям, описані вище, перешкоджають дитині отримувати розумну користь від загальноосвітньої 
програми, про що свідчить відповідність дитини одному чи більше з нижченаведених критеріїв: (відмітьте все, що має 
місце)

 Так      Ні Обмежена спроможність, на що вказує нездатність виконувати типові завдання 
у школі; та/або 

 Так      Ні Обмежена життєздатність, на що вказує нездатність прикладати зусилля або 
витримувати будь-яку діяльність; та/або 

 Так      Ні Обмежена концентрація уваги, на що вказує нездатність управляти увагою, 
організовувати або брати участь, надавати перевагу певним навколишнім 
стимулам, включаючи підвищену чутливість до навколишніх стимулів, що 
призводить до обмеженої концентрації уваги по відношенню до навчального 
середовища. 

 Так    Ні Дитина має інвалідність і має право на одержання спеціальної освіти.

Члени мультидисциплінарної команди                                                                              Посада

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам.
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СПЕЦИФІЧНЕ ПОРУШЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО НАВЧАННЯ 
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БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

____________                   _________________     ______________________________       _______________

Ім’я дитини                       Дата народження           Ідентифікаційний номер дитини                  Дата

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРЕБИ: СПЕЦИФІЧНЕ ПОРУШЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО НАВЧАННЯ

Визначення: Специфічне порушення здатності до навчання означає порушення одного або більше 
основних психологічних процесів, які беруть участь у розумінні та використанні мови (вербальної або 
письмової), що може проявлятися у поганій здатності слухати, думати, говорити, читати, писати, 
промовляти або робити математичні обчислення, включаючи стани, такі як: постійна недієздатність, 
черепно-мозкова травма, мінімальна дисфункція мозку, дислексія та вікова афазія. Специфічне порушення 
здатності до навчання не включає проблеми із навчанням, які є результатом передусім порушення зору, 
включаючи сліпоту, порушення слуху, включаючи глухоту, порушення опорно-рухового апарату, розумову 
відсталість, серйозні емоційні розлади, культурні фактори; недоліки навколишнього середовища та 
економіки чи обмежене знання англійської мови. 

Команда розглянула кожне з наступних тверджень і визначила: 

 Так      Ні 1. Оцінка є достатньо комплексною, щоб належним чином 
ідентифікувати всі потреби дитини у спеціальній освіті та відповідних 
послугах, незалежно від того, чи пов'язані вони з категорією 
інвалідності. (Відповідь має бути «Так», аби дитина мала право на 
отримання послуг.) 

 Так      Ні 2. Дитина може отримувати розумну користь тільки від 
загальноосвітньої програми. (Відповідь має бути «Ні», аби дитина 
мала право на отримання послуг.) 

3. Успіхи дитини: (Усі нижченаведені твердження повинні мати 
відповідь «не обумовлюються», аби дитина мала право на отримання 
послуг.)

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю належних навичок читання, в тому числі основних 
компонентів навичок читання 

 обумовлюються      не обумовлюються 

відсутністю відповідних знань з математики; та 

 обумовлюються     не обумовлюються 

обмеженими знаннями англійської мови.

Визначено, що учень має специфічне порушення здатності до навчання, яке перешкоджає йому 
одержувати розумну користь від загальноосвітньої програми, якщо будуть надані докази того, що дитина 
відповідає нижченаведеним критеріям:

1. Дитина не досягає належних результатів для віку дитини або для задоволення схвалених 
державою стандартів рівня класу та демонструє недостатні навчальні навички в одній чи більше 
сферах, визначених нижче, коли їй надається навчальний досвід та освіта відповідно до віку 
дитини або ухвалених державою стандартів рівня класу, та 

2. Дитина не демонструє достатнього прогресу відповідно до віку або схвалених державою 
стандартів рівня класу у визначених сферах при використанні процесу, основаного на реакції 
дитини на наукове, орієнтоване на дослідження втручання. 

Відмітьте всі опції, які відповідають обом умовам: 

 Базові навички читання  Розуміння прочитаного  Математичні обчислення  Усні висловлювання 

 Навички швидкого читання  Письмові висловлювання  Розв’язання математичних задач  Розуміння 
прослуханого 
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Звіт про результати оцінки, який додається, повинен містити документацію про таке: 

 Сукупність доказів, які свідчать про 

1. Недостатні навчальні навички, та 
2. Недостатній прогрес у реагуванні на наукові, орієнтовані на дослідження втручання у 

вищевказаних сферах.
 Спостереження за навчальними успіхами учня у сферах, в яких спостерігаються труднощі у навчальному 
середовищі, включаючи відповідну поведінку та відношення такої поведінки до навчальних функцій учня. 

 Використовувані навчальні стратегії 

 Зібрані по учню дані, включаючи документацію по повторним оцінкам або досягненням у розумні 
інтервали часу

 Відповідні медичні висновки, які: 

 існують та описані, або 

 не існують. 

 Документація, про яку батькам було повідомлено:

 Державна політика стосовно розміру/характеру зібраних даних про успіхи учня та загальноосвітніх 
послуг, які надаються: 

 Стратегії підвищення швидкості навчання учня 

 Результати повторних оцінок успішності учня 

 Право вимагати проведення оцінки 

Команда взяла до уваги, що проблеми з навчанням у зазначених вище сферах у розділі про критерії: 

 є        не є       передусім результатом розумової відсталості 

 є        не є       передусім результатом серйозних емоційних розладів

 є        не є       передусім результатом порушення зору, включаючи сліпоту 

 є        не є       передусім результатом порушення слуху, включаючи глухоту

 є        не є       передусім результатом порушення опорно-рухового апарату 

 є        не є       передусім результатом культурних факторів 

 є        не є       передусім результатом недоліків навколишнього середовища або економіки 

Усі опції мають бути відмічені як «не є» для визначення прийнятності в області специфічного порушення 
здатності до навчання: 

 Так      Ні Команда згодна, що цей учень має інвалідність і має право на 
одержання спеціальної освіти.

Члени мультидисциплінарної команди Посада Вкажіть про згоду з 
рішенням команди та 
початковим рішенням 

 Згоден  Не згоден

 Згоден  Не згоден

 Згоден  Не згоден

 Згоден  Не згоден

 Згоден  Не згоден
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БАЧИТИ СПОЧАТКУ ЛЮДИНУ | ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 Згоден  Не згоден 

 Згоден  Не згоден 

 Згоден  Не згоден 

 Копія звіту про оцінку та заяви про право на участь була надана батькам. 

 Протилежна думка, яка додається, якщо будь-які члени команди не згодні з визначенням прийнятності: 

Яким буде процес, якщо один або декілька членів команди не згодні з рішенням команди про специфічне 
порушення здатності до навчання?

У сфері специфічного порушення здатності до навчання, якщо будь-який член мультидисциплінарної команди 
не погоджується з висновком, має бути додана окрема думка.

Яким буде процес, якщо один або декілька членів команди не згодні з рішенням 
команди про специфічне порушення здатності до навчання?

У сфері специфічного порушення здатності до навчання, якщо будь-який член 
мультидисциплінарної команди не погоджується з висновком, має бути додана 
окрема думка.
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ДОДАТОК 2

ПЛАН ВТРУЧАННЯ У ПОВЕДІНКУ
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Ім’я учня Ідентифікаційний номер учня 
Дата 
народження Дата 

ПЛАН ВТРУЧАННЯ У ПОВЕДІНКУ (BIP)

1. Джерела інформації:

Перерахуйте джерела інформації, які використовуються в оцінці функціональної поведінки, як офіційні, так і неофіційні, 
для розробки цього плану.

2. Профіль на основі сильних сторін

Визначте навички та інтереси, позитивні відносини, просоціальну поведінку, підтримку родини та комунікативну підтримку, 
а також інші позитивні фактори.

3. Огляд результатів оцінки функціональної поведінки 

Опишіть поведінку, характерну для конкретної проблеми, та наведіть огляд/гіпотетичне твердження на основі результатів 
оцінки функціональної поведінки.

4. Відомість стратегій/результатів Плану втручання у поведінку

Ґрунтуючись на гіпотезі, у таблиці нижче визначте стратегію, що має бути зроблено, коли та де стратегія буде 
застосована.

Стратегії налаштування 
подій 

(Зменшують вплив при 
налаштування подій)

Стратегії попередніх подій 

(Знижують вірогідність того, 
що поведінка матиме місце)

Стратегії виховання 
поведінки 

[альтернативна поведінка]

Збільшують вірогідність того, 
що в результаті навчальної 

програми матиме місце 
відповідна замінююча 

поведінка)

Стратегії зміцнення 

[Наслідок]

(Коли учень демонструє 
бажану поведінку, 
задовольняється 

потреба за межами 
поведінки –наприклад, 

одержання або 
уникнення)

Клас учня 

Ім’я 
батьків/опікуна/ESP 

Електронна адреса 
батьків/опікуна/ESP

Телефон батьків/опікуна/ESP

5. План кризового втручання 

Якщо поведінка учня може спричинити шкоду, додайте план кризового втручання.

6. Оцінка 

Вкажіть, як буде оцінений план та ким. Вкажіть бажаний рівень успіху для збільшення випадків настання визначеної 
альтернативної поведінки або зменшення випадків настання проблемної поведінки. Що викликає занепокоєння (критерії 
успіху). 

Метод постійного моніторингу успіху: Відповідальна особа:

Критерій успіху: Дата наступної зустрічі:

7. Контекст 

Підтримка, ресурси і підготовка, які є необхідними персоналу для реалізації цього плану у поточному навчальному 
середовищі.

8. Звітування про реалізацію Плану втручання у поведінку 

Звітування про реалізацію плану здійснюється таким особам (наприклад, водій, медичний помічник, охоронець тощо)

Контактна особа: Як здійснюється зв'язок з 
контактною особою: 

Відповідальна особа: Дата/періодичність 
здійснення зв’язка з 
контактною особою:
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5. План кризового втручання 

Якщо поведінка учня може спричинити шкоду, додайте план кризового втручання.

6. Оцінка 

Вкажіть, як буде оцінений план та ким. Вкажіть бажаний рівень успіху для збільшення випадків настання визначеної 
альтернативної поведінки або зменшення випадків настання проблемної поведінки. Що викликає занепокоєння (критерії 
успіху). 

Метод постійного моніторингу успіху: Відповідальна особа:

Критерій успіху: Дата наступної зустрічі:

7. Контекст 

Підтримка, ресурси і підготовка, які є необхідними персоналу для реалізації цього плану у поточному навчальному 
середовищі.

8. Звітування про реалізацію Плану втручання у поведінку 

Звітування про реалізацію плану здійснюється таким особам (наприклад, водій, медичний помічник, охоронець тощо)

Контактна особа: Як здійснюється зв'язок з 
контактною особою: 

Відповідальна особа: Дата/періодичність 
здійснення зв’язка з 
контактною особою:
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Хто буде повідомляти про перегляди та поновлення на внутрішньому та зовнішньому рівні?  

9. Члени команди:

Вчитель, батьки, учень, психіатр, персонал державного органу, відповідний постачальник послуг тощо

Батько/мати Інші 

Батько/мати Інші 

Учень Інші

Куратор Інші

БАТЬКАМ НАДАНО КОПІЮ ПЛАНУ 
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ДОДАТОК 3

НАВЧАЛЬНИЙ МЕДІА-ПЛАН ДЛЯ УЧНІВ 
З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЛІПОТУ, 

АБО ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ Є ГЛУХИМИ ТА СЛІПИМИ
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Ім’я учня Ідентифікаційний номер учня 
Дата 
народження Дата 

ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ МЕДІА-ЗАСОБІВ ДЛЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЛІПОТУ, АБО ДЛЯ УЧНІВ, ЯКІ Є ГЛУХИМИ ТА СЛІПИМИ 

Письмова ІОП для кожної дитини з порушеннями зору повинна включати в себе Навчальний медіа-план, розроблений командою з питань 
ІОП на основі комплексної оцінки успіхів у навчанні учня ліцензованим вчителем у сфері порушення зору.

1. Будь ласка, вкажіть обраний метод навчання для дитини/учня для досягнення необхідного рівня освіти. Навчальні методи включають: 
(а) слуховий метод; (b) метод Брайля або тактильний метод, (с) збільшений шрифт або візуальний метод з оптичним збільшенням, 
та/або (d) звичайний шрифт або візуальний метод. 

Поточні навчальні методи:                                                                 Початковий: ________________________            
Другорядний: 

_____________________

                                                                                      (якщо доцільно):                   Сопочатковий: ______________________            
Содругорядний: 

_____________________

Рекомендовані навчальні методи:                                                                            Початковий: ________________________            
Другорядний: 

_____________________

2. Обґрунтування вибору початкового та другорядного навчальних методів – підсумування результатів оцінки і спосіб вибору навчальних 
методів. 

3. Як будуть реалізовані навчальні методи? 

4. Опишіть, як буде навчальна програма учня, здійснювана вищевказаним навчальним методом, інтегрована у навчальну діяльність.

5. Вкажіть рівень компетентності, очікуваний від кожного обраного методу, який має досягти учень наприкінці періоду, охопленого 
Індивідуальною освітньою програмою. 

6. Вкажіть дати початку навчання, кількість часу, виділеного на кожну навчальну програму, а також відповідального постачальника 
послуг. 

7. Усі вчителі штату Колорадо, які мають ліцензію на роботу з учнями з порушеннями зору, повинні довести свою компетентність у 
читанні та письмі за допомогою системи Брайля. Чи довів вчитель, який працює з учнем з порушеннями зору, що він має компетенцію 
використовувати систему Брайля відповідно до встановлених рекомендацій міністерства освіти штату Колорадо? 

 Так      Ні
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ

ДОДАТОК 4
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ

ІМ’Я ОСОБИ: ДАТА НАРОДЖЕННЯ:

ДАТА ЗУСТРІЧІ З ПІКЛУВАЛЬНИКОМ: ДАТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ: 

ПОЧАТКОВА ДАТА ПЛАНУ: КІНЦЕВА ДАТА ПЛАНУ: 

ТИП ПЛАНУ: Підтримка/Навчання 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ:

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ/ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ НАВИЧОК: Протягом 10-денної оцінки вихідного рівня, яка була 
здійснена у ___________,

ЗАДАЧА 

НЕОБХІДНА ПІДТРИМКА:  

МЕТОДОЛОГІЯ:

ЧАС, ТРИВАЛІСТЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ АБО ПІДТРИМКИ: 

ЗБИРАННЯ ДАНИХ: 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ: Щоквартально 

Дата перегляду раз на 3 місяці:  

Підпис Піклувальника, що здійснює перегляд:  

Чи є  план ефективним у частині задоволення потреб/досягнення результату? Так  Ні

Будь ласка, поясніть, чому план є ефективним: 

Чи була необхідність у розробці нового ІПОП? Так Ні

Якщо відповідь «Ні», будь ласка, вкажіть, чому план має бути продовжений:

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ

ІМ’Я ОСОБИ: ДАТА НАРОДЖЕННЯ:

ДАТА ЗУСТРІЧІ З ПІКЛУВАЛЬНИКОМ: ДАТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ: 

ПОЧАТКОВА ДАТА ПЛАНУ: КІНЦЕВА ДАТА ПЛАНУ: 

ТИП ПЛАНУ: Підтримка/Навчання 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ:

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ/ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ НАВИЧОК: Протягом 10-денної оцінки вихідного рівня, яка була 
здійснена у ___________,

ЗАДАЧА 

НЕОБХІДНА ПІДТРИМКА:  

МЕТОДОЛОГІЯ:

ЧАС, ТРИВАЛІСТЬ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ АБО ПІДТРИМКИ: 

ЗБИРАННЯ ДАНИХ: 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ: 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ: Щоквартально 

Дата перегляду раз на 3 місяці:  

Підпис Піклувальника, що здійснює перегляд:  

Чи є  план ефективним у частині задоволення потреб/досягнення результату? Так  Ні

Будь ласка, поясніть, чому план є ефективним: 

Чи була необхідність у розробці нового ІПОП? Так Ні

Якщо відповідь «Ні», будь ласка, вкажіть, чому план має бути продовжений:

Підпис соціального працівника, що здійснює перегляд:___________________________
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Якщо відповідь «Так», чи були члени Надавача повідомлені про зміни? Так  Ні

Дата перегляду за 6 місяців: 

Підпис Надавача, що здійснює перегляд:  

Чи є план все ще ефективним в частині задоволення потреб/досягнення результату? Так  Ні

Будь ласка, поясніть, чому план є ефективним:

Чи була необхідність у розробці нового ІПОП? Так Ні

Якщо відповідь «Ні», будь ласка, вкажіть, чому план має бути продовжений:

Якщо відповідь «Так», чи були члени Піклувальника повідомлені про зміни? Так  Ні

Дата перегляду за 9 місяців: 

Підпис Надавача, який здійснює перегляд:  

Чи є  план ефективним в частині задоволення потреб/досягнення результату? Так  Ні

Будь ласка, поясніть, чому план є ефективним:

Чи була необхідність у розробці нового ІПОП? Так Ні

Якщо відповідь «Ні», будь ласка, вкажіть, чому план має бути продовжений:

Якщо відповідь «Так», чи були члени Служби опіки повідомлені про зміни? Так  Ні

ІМ’Я/ПОСАДА ОСОБИ (ОСІБ), ЯКА(-І) РОЗРОБИЛА(-И) ЦЕЙ ІПОП:  

ІМ’Я/ПОСАДА ОСОБИ (ОСІБ), ЯКА(-І) БУДЕ (-УТЬ) РЕАЛІЗОВУВАТИ ЦЕЙ ІПОП:

ІМ’Я/ПОСАДА ОСОБИ (ОСІБ), ЯКА(-І) БУДЕ (-ДУТЬ) ЗДІЙСНЮВАТИ МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ІПОП:

ЧЛЕНИ ПІКЛУВАЛЬНИКА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ІПОП:

ДАТА ПЕРЕГЛЯДУ СТОРОНАМИ:

Підпис соцпрацівника, який здійснює перегляд: _____________________

соціальні працівники

соціальні працівники

СОЦІАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ ПІДГОТОВЛЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ІПОП:
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БАЧИТИ 
СПОЧАТКУ 
ЛЮДИНУ

ПОСІБНИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ  
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