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Передмова 

 

Ківерцівський спеціальний дошкільний дитячий будинок «Сонечко» — заклад 

для дітей-сиріт,дітей позбавлених батьківського  піклування та дітей, які 

виховуються в родинах та  мають порушення в психофізичному та розумовому 

розвитку.Тут перебувають діти з досить широким діапазоном діагнозів, здебільшого 

— із затримкою психічного розвитку (ЗПР) внаслідок ранньої соціальної депривації 

(відсутності піклування батьків про дітей), затримкою психо-мовного розвитку 

(ЗПМР), із загальним мовним недорозвитком (ЗМНР) І-ІІІ ступенів, легкою та 

помірною розумовою відсталістю. Вся робота педагогічного колективу спрямована  

на виправлення наявних та попередження вторинних дефектів розвитку вихованців 

із метою забезпечення кожній дитині максимально можливого рівня фізичного, 

розумового та духовного поступу. Адже для  випускників закладу питання 

соціальної адаптації стоїть надзвичайно гостро. 

 

Успішність виховання, навчання дитини залежить від правильної оцінки її 

можливостей та особливостей розвитку. Тому психолого-педагогічна діагностика є 

важливим етапом в системі заходів, що забезпечують ефективність корекційно-

педагогічної роботи. Дані діагностичних обстежень є орієнтиром для диференціації 

педагогом змісту навчання кожної дитини. 

 

Моніторингові завдання для кожної вікової групи добирали з урахуванням 

вікових особливостей психічного та розумового розвитку дітей. Так, у молодших 

дошкільників одним з основних показників розвитку є сформованість перцептивних 

дій. Отже застосовували такі завдання, щоб їх виконання потребувало практичної 

діяльності. Важливою для дітей молодшого дошкільного віку є і спільна діяльність 

дорослого й дитини, що передбачає різні ступені допомоги під час виконання 

завдань. Ступінь допомоги обов’язково враховувався під час обстеження. Всі 

дослідження педагог проводить у формі гри з дитиною. 

 

При моніторингу індивідуальних досягнень старших дошкільників 

враховувався як обсяг окремих знань, вмінь і навичок, що готують дитину до 

успішного засвоєння читання, письма або математики, так і рівень сформованості та 

обсяг інваріантних дій та операцій, що є одними і тими ж в різних видах діяльності, 

а також ступінь самостійності дитини під час виконання завдання. Дорослий 

допомагає лише у тому разі, коли дитина самостійно не може впоратися із 

завданням. 

 

Проте чіткого розподілу завдань за віковим принципом дотримуватись не 

варто, адже розвиток дітей з особливими потребами не відповідає їх хронологічному 

віку. А отже педагог, добираючи завдання для дитини, має орієнтуватися на її 

індивідуальні особливості. 
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Методика проведення моніторингу 

 

У результаті  роботи було складено два діагностичні комплекси, в яких 

передбачено зміст і форма психодіагностичного обстеження дітей: 

 

 первинне обстеження, що проводиться при вступі дитини до закладу; 

  моніторинг рівня засвоєних знань, що проводиться тричі протягом 

навчального року — вересень, січень, травень — з метою корекції змісту 

навчання кожної дитини. 

  
Дані первинного обстеження заносяться в "Карту первинного обстеження 

дитини", розроблену окремо для різних вікових груп. В ній фіксуються: 

 

 прізвище, ім’я дитини; 

 дата народження; 

 дата обстеження; 

 перелік запропонованих завдань і рівень їх виконання. 

 

Проаналізувавши результати обстеження, занесені в «Карту первинного 

обстеження дитини», педагог може з’ясувати, які завдання є складними для 

конкретних дітей, а які для усієї групи і визначити основні напрями диференціації та 

індивідуалізації навчально-виховного процесу. 

 

Дані про рівень розумового розвитку всіх дітей кожної вікової групи зручно 

узагальнювати на зведених картках «Аналізу результативності засвоєння знань» ( 

див.Додатки ).  

 

А динаміка результатів корекційної навчально-виховної роботи з кожною 

дитиною добре простежується за рівнями динамічної кривої ( див. Додатки ).  

 

Основним критерієм оцінки розумового розвитку дитини з особливими 

потребами є здатність до навчання. Під нею розуміють індивідуально-психологічні 

особливості, що зумовлюють успішність навчальної діяльності: швидкість та 

легкість оволодіння новими знаннями, міцність їх засвоєння, широту та свідоме їх 

використання в різних умовах та видах діяльності, критичність мислення тощо. 

  

   Максимально розвинути цю здатність — основне завдання наших педагогів. 

 

 

Результати діагностичних обстежень дають змогу відстежити динаміку 

корекційної навчально-виховної роботи з кожною дитиною за час перебування її у 

дитячому будинку, полегшити їй соціальну адаптацію та визначити рівень 

готовності до навчання у школі відповідного типу. 
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Моніторинг рівня засвоєних знань проводиться після досягнення дитиною 

трьохрічного віку. Для дітей молодшого дошкільного віку ( 2-3 роки ) доцільно 

проводити лише первинне обстеження при вступі до закладу. 

 

 

Найважливіші діагностичні показники: 
 

 емоційна реакція дитини на факт обстеження (характер контакту з дорослим) 

 розуміння цілі завдання та інструкції 

 здатність керуватися інструкцією до кінця роботи 

 характер діяльності 

 допомога, яка була надана педагогом, ступінь научуваності 

 спроможність перенесення показаного способу дії на аналогічне завдання 

 оцінка результатів своєї діяльності 

 спроможність самостійного виправлення помилок 

 розвиток моторики 

 рівень мовленнєвого розвитку 

 рівень активності при виконанні завдань. 

 

Критерії оцінки розумового розвитку дітей 

 

 

Критерії 

оцінки 

розумового 

розвитку 

Рівень розумового розвитку дітей  

Діти, рівень розвитку 

інтелекту яких 

відповідає віковій 

нормі 

Діти із затримкою 

психічного розвитку 

Діти з легкою та 

помірною розумовою 

відсталістю 

Правильність 

виконання 

завдань і 

належний 

обсяг умінь 

Досить усної 

інструкції. Дитина 

виконує завдання 

самостійно і правильно 

Дитина виконує 

завдання за усною 

інструкцією, але з 

помилками 

Найефективнішою є 

невербальна інструкція. 

Дитина не виконує 

завдання, або виконує 

лише частково 

Усвідомленість 

та 

осмисленість 

дій 

Дитина самостійно 

аналізує ситуацію, 

виділяє істотне, 

адекватно діє, пояснює 

взаємозв’язки і 

залежності 

Дитина частково 

пояснює взаємозв’язки 

і залежності з 

допомогою вихователя 

Дитина не мотивує свої 

дії або мотивує їх 

неадекватно 

Міцність знань 

та здатність до 

їх 

використання 

в різних 

умовах 

Дитина довільно у 

потрібний момент 

відтворює знання; 

легко і швидко 

використовує їх у 

різних видах діяльності 

Дитина потребує 

допоміжних засобів для 

відтворення і 

відповідного 

застосування знань 

Дитина не може 

відтворювати знання, 

діє репродуктивно 

Характер 

діяльності 

можуть бути не 

сформовані певні 

елементи пізнавальної 

діяльності, але 

Рівень сформованості 

пізнавальної діяльності 

частково знижений. 

Дітям важко даються 

Рівень сформованості 

пізнавальної діяльності 

знижений. Характер 

діяльності 
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характер дій 

пошуковий, або 

частково пошуковий. 

Ці недоліки на 

спеціальних заняттях 

піддаються корекції. 

Допомога дорослого у 

виконанні завдань 

надзвичайно ефективна 

операції абстрагування 

і узагальнення ознак 

предметів. Характер 

діяльності частково 

пошуковий, вони 

продуктивно 

використовують 

допомогу 

репродуктивний, 

можливі неадекватні дії 

з предметами (силові 

дії, розкидання тощо) 

Критичність 

мислення 

Дитина об’єктивно 

оцінює свої дії, 

самостійно помічає 

свої помилки  

Дитина помічає 

помилки і виправляє їх 

з допомогою дорослого 

Дитина не помічає 

помилок 
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Розділ І. 

1.1 Психолого-педагогічне обстеження дітей раннього дошкільного 

віку (2 -3 роки) 

 
Результати обстеження будуть достовірними тільки в тому випадку, коли 

вдалося встановити доброзичливий контакт з дитиною і вона достатньо зацікавлена 

у виконанні запропонованих завдань. 

 

В багатьох  дітей раннього віку із відхиленнями в розумовому розвитку погано 

розвинуте мовлення, тому запропоновані завдання мають невербальну форму 

виконання. 

 

Завдання пропонуються з врахуванням поступового зростання рівня складності. 

Деякі з них дублюються, тобто дається кілька завдань аналогічної складності. Вони 

передбачають просте переміщення предметів в просторі, при виконанні яких 

обстежуються просторова орієнтація, співвідношення предметів за формою, 

величиною та кольором. Важливим етапом в діагностиці є завдання по 

встановленню рівня розвитку зорового співвідношення. При цьому слід 

враховувати, що сенсорні відхилення завжди впливають на психічний розвиток 

дитини. 

 

Узагальнюючи результати обстеження дітей раннього віку і враховуючи 

характер пізнавальної діяльності ( сприйняття завдання, спосіб його виконання, 

научуваність, інтерес до результату ), дітей можна розділити на три групи. 

 

Першу  групу  складають  діти,  які в своїх діях не керуються інструкцією, не 

розуміють цілі завдання, а тому не намагаються його виконати. Вони не готові до 

співробітництва із дорослим, діють неадекватно. Діти цієї групи не готові діяти 

адекватно навіть в умовах дії за наслідуванням. 

 

Другу  групу  складають  діти,  які самостійно не можуть виконати завдання. 

Вони важко вступають в контакт з дорослим, намагаються досягнути певного 

результату, але діють хаотично, без врахування властивостей предметів і дуже часто 

відмовляються від виконання завдання. 

В умовах навчання, при виконанні завдання за наслідуванням, вони 

справляються. Але після навчання самостійно виконати завдання не можуть, що 

свідчить про те, що принцип дії залишився для них не осмисленим. Вони байдужі до 

результату своєї діяльності. 

 

Третю  групу  складають  діти,  які зацікавлено співпрацюють з дорослим. 

Вони розуміють завдання і намагаються їх виконати. Але самостійно, в багатьох 

випадках, не можуть знайти адекватний спосіб виконання і часто звертаються за 

допомогою до дорослого. Після показу способу виконання завдання педагогом вони 
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можуть самостійно справитися з ним, проявляючи велику зацікавленість до 

результату своєї діяльності. 

  

Основні напрямки корекційної роботи згідно даних діагностичного 

обстеження. 

 

Перша  група. Основним  напрямком в роботі з дітьми даної групи повинно 

бути  формування емоційного спілкування з дорослим, а саме,                     розуміння 

та виконання елементарної інструкції, розвиток уваги. При цьому потрібно 

розвивати дрібну моторику, фіксацію погляду. 

Необхідними для даних дітей є фізичні вправи на розвиток всіх основних 

рухів , а також загальнорозвиваючі вправи, орієнтовані на зміцнення м'язів спини, 

координацію рухів, розвиток рівноваги. 

При навчанні  основними методами являються спільні дії дитини та 

дорослого, наслідування дій дорослого. 

Друга група. Важливе місце в роботі повинне займати формування  у дітей 

здатності наслідувати дії дорослого, вміння розуміти та використовувати жестову 

інструкцію , вміння працювати за зразком і за словесною інструкцією. 

Велике значення в корекційній роботі приділяється фізичному вихованню. 

Воно спрямоване на своєчасний розвиток рухових навичок, вмінь та фізичних 

якостей, на розвиток інтересу до різноманітних видів рухової діяльності.  

Поряд з цим потрібно приділяти увагу вдосконаленню дрібної моторики, 

розвитку ведучої руки, узгодженості дії обох рук, а також розвитку кисті рук. 

Основним завданням в роботі з дітьми цієї групи є формування орієнтовно-

пізнавальної діяльності: розвиток практичного орієнтування у властивостях та 

якостях предметів - формування цілеспрямованих проб, практичного примірювання, 

а потім і зорового співвідношення. При цьому головне розуміти, що розвиток 

сприйняття іде від здатності розрізняти предмети, їх якості до їх сприйняття на 

основі образу , а з часом і до фіксації образу в слові. В подальшому корекційна 

робота по розвитку орієнтовно-пізнавальної діяльності повинна бути спрямована на 

формування взаємозв'язку між основними компонентами розумової діяльності:дією, 

словом та образом.  

Розвиток мовлення дітей відбувається в процесі всіх видів діяльності  і на 

спеціальних заняттях, де вирішуються і такі задачі, як розвиток спілкування,а також 

пізнавальної та регулюючої функції мовлення. 

До корекційних завдань відносяться також формування ігрової діяльності і 

передумов до продуктивних видів діяльності (малювання, конструювання), інтерес 
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до дидактичних та сюжетних іграшок, вміння гратися поряд з однолітками,а в 

подальшому і разом. 

Враховуючи вищесказане необхідно пам'ятати, що в усіх цих дітей потрібно 

формувати правильну поведінку відповідно до ситуації, а також такі якості 

особистості, як взаємодопомога, співчуття, чуйність. 

Третя група. У всіх дітей цієї групи необхідно формувати активний інтерес 

до властивостей предметів, розвивати перцептивні дії, продуктивні види 

діяльності:ліплення, аплікацію, малювання, конструювання. Важливим є також 

формування цілісного уявлення про оточуючу дійсність, про взаємодію між людьми, 

про діяльність людини. 

В залежності від первинного порушення для кожної дитини створюється 

спеціальна система корекційної роботи по розвитку  мовлення та включення 

мовлення дитини в процес пізнання оточуючого.  
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Психолого - педагогічне обстеження дітей 2 - 3 років 

Завдання, 

обладнання 
Мета обстеження 

Аналіз результатів 

Діти із нормальним 

розумовим 

розвитком 

Діти із затримкою 

психічного розвитку 

Діти із 

легкою та 

помірною  

розумовою 

відсталістю 

Розбирання і 

складання 

мотрійки  

(двох-, 

трьохскладова

) 

Рівень розвитку 

орієнтування на 

величину, 

наявність 

цілеспрямованих 

дій, вміння 

наслідувати. 

Виконує після 

допомоги. 

Самостійно складає 

після навчання. 

Виконує за  

наслідуванням. 

Самостійно не 

справляється. 

Не 

складає. Діє 

неадекватно 

Розбирання і 

складання 

пірамідки (  

3,4 кільця) 
 

Сформованість 

поняття про 

величину, 

наявність 

цілеспрямованих 

дій, ведуча рука, 

скоординованість 

дій рук. 
 

Нанизує без 

врахування 

величини 

кілець.Після показу 

виконує 

правильно.Адекватн

о оцінює результат. 
 

Нанизує без врахування 

величини навіть після 

навчання.Не визначена 

ведуча рука.Байдужа до 

результату. 
 

Діє 

неадекватно

: 

намагається 

надіти 

кільця при 

закритому 

ковпачку, 

розкидає, 

затискає в 

руці. 

 

Парні 

картинки (дві, 

чотири) 
 

Рівень зорового 

сприйняття 

предметних 

картинок,розумінн

я жестової 

інструкції. 

Розуміє 

завдання.Діє 

впевнено після 

навчання. 
 

Після навчання 

співвідносить.Самостій

но не виконує. 

Перевертає 

картинки. 

Не фіксує 

погляд. 
 

Кольорові 

кубики (два, 

чотири) 

Виділення, 

розрізнення і 

називання 

кольору. 

Співвідносить і 

виділяє колір. 

Проявляє інтерес. 

Співвідносить,але не 

виділяє за словом. 

Байдужа до результату. 

Не 

розрізняє 

навіть після 

навчання. 

Розрізні 

картинки (дві, 

три частини) 
 

Рівень цілісного 

сприйняття 

картинки. 

Розуміння мовної 

інструкції.  

Складає самостійно 

після навчання. 

Розуміє кінцевий 

результат. 

Самостійно не складає. 

Байдужа до результату. 

 

Не 

навчається. 

Діє 

неадекватно

. 

 

Малювання 

(доріжка, 

хатка) 

 

Визначення 

ведучої руки, 

результат. 

 

Розуміє 

інструкцію. 

Намагається 

намалювати. Немає 

узгодженої дії рук. 

Малюнок на рівні 

черкання.Байдужа до 

результату. Не 

визначена ведуча рука 

Мовну 

інструкцію 

не виконує. 
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Опис завдань 

 для психолого - педагогічного обстеження дітей 2-3 років  
 

Розбирання і складання мотрійки 
Обладнання: дві двохскладові ( трьохскладові ) мотрійки. 

Хід  обстеження: дитині дається двохскладова мотрійка і педагог просить її 

відкрити. Якщо дитина не починає діяти, то педагог відкриває мотрійку і пропонує 

скласти її. Якщо дитина не справляється самостійно, проводиться навчання. 

Навчання: педагог бере ще одну двохскладову мотрійку, відкриває її, звертаючи 

увагу дитини на мотрійку всередині, просить зробити те ж саме зі своєю мотрійкою 

(відкрити її). Потім педагог, використовуючи вказівний жест, просить дитину 

заховати маленьку мотрійку у велику. Після навчання пропонується виконати 

завдання самостійно. 

 

 

Розбирання і складання пірамідки 
Обладнання: пірамідка із трьох (чотирьох) кілець. 

Хід обстеження: педагог пропонує дитині розібрати пірамідку. Якщо дитина не 

починає діяти, дорослий розбирає пірамідку сам і пропонує дитині зібрати її.  

Навчання: педагог починає подавати кільця по одному, кожен раз вказуючи 

жестом , що кільця потрібно надіти на стержень. Потім пропонується виконати 

завдання самостійно. 

 

 

Парні картинки 
Обладнання: дві ( чотири ) пари предметних картинок. 

Хід обстеження: перед дитиною кладуться дві предметні картинки. Друга пара 

таких картинок знаходиться у дорослого. Педагог вказівним жестом співвідносить їх 

між собою, показуючи при цьому, що в нього такі самі картинки.Потім дорослий 

закриває свої картинки, дістає одну з них і, показуючи її дитині просить знайти таку 

саму. 

Навчання: якщо дитина не виконує завдання, то їй показують, як потрібно 

співвідносити парні картинки:"Така у мене, і така сама у тебе", при цьому 

використовується вказівний жест.         

 

 

  Кольорові кубики  

Обладнання: кольорові кубики - два червоних, два жовтих, два зелених, два 

синіх. 

Хід обстеження: перед дитиною ставляться два ( чотири ) кольорових кубики і 

просять показати такий як у руці дорослого:"Візьми такий як у мене". Потім педагог 

просить показати :"Де червоний? Де жовтий?" Після цього пропонується дитині по 

черзі назвати колір кожного кубика. 



13 

 

Навчання: якщо дитина не розрізняє кольори, то педагог навчає її. В тих 

випадках , коли дитина розрізняє кольори, але не  виділяє їх за словом, її навчають 

виділяти за словом два кольори, повторивши при цьому назву кольору два-три рази. 

Після навчання перевіряється самостійне виконання завдання.  

 

Розрізні картинки 

Обладнання: дві однакові предметні картинки, одна з яких розрізана на дві ( три 

) частини. 

Хід обстеження: педагог показує дитині дві( три ) частини розрізаної картинки і 

просить скласти цілу картинку. 

Навчання: в тих випадках, коли дитина не може правильно з'єднати частини 

картинки, дорослий показує цілу картинку і просить зробити із частин таку саму. 

Якщо і після цього дитина не справляється із завданням, педагог сам накладає 

частину розрізаної картинки на цілу і просить дитину покласти другу. Потім 

пропонується виконати завдання самостійно. 

 

Малювання ( доріжка або хатка )  
Обладнання: олівець, папір. 

Хід обстеження: дитині дається аркуш паперу , олівець і просять :"Намалюй 

доріжку", "Намалюй хатку". 

Навчання: не проводиться 
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Карточка первинного обстеження дитини 

         Прізвище, ім'я дитини ____________________________ 

         Дата народження ________________________________ 

         Дата обстеження _________________________________ 

 

         Завдання 

 

 

                     Аналіз результатів виконання     

 

 

Мотрійка(двох та 

трьохскладові) 

 

 

 

Пірамідка (  3,4 кільця ) 

 

 

 

 

Парні картинки 

(2,4 карт.) 

 

 

 

Кольорові кубики 

(2,4 кольори) 

 

 

 

Розрізні картинки 

(2, 3 част.) 

 

 

 

 

Намалюй 

(доріжка, будинок) 
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1.2 Психолого - педагогічне обстеження дітей 3-5 років 

Завдання, 

обладнання 
Мета обстеження 

Аналіз результатів 

Діти із нормальним 

розумовим 

розвитком 

Діти із 

затримкою 

психічного 

розвитку 

Діти із легкою та 

помірною  

розумовою 

відсталістю 

Робота із 

мотрійками 

 

Виявлення розуміння  

невербальної 

інструкції, 

адекватність дій, 

використання 

допомоги. Розвиток 

моторики.Сформовані

сть поняття величини. 

Розуміють 

невербальну 

інструкцію вже з 3 

років і можуть 

скласти трискладову 

мотрійку.Діють 

методом проб. До 4-5 

років шикують 

мотрійки в ряд із 

врахуванням 

величини 

Двоскладову 

мотрійку діти 

3-4 років 

збирають після 

показу.При 

збільшенні 

кількості 

елементів 

виникають 

труднощі, але 

добре 

використовуют

ь допомогу. 

Діють методом 

проб. 

Не завжди 

розуміють 

завдання.Спостері

гаються 

неадекватні  

дії.Недорозвинута 

дрібна 

моторика.Поняття 

величини ще не 

сформовані. 

Складання 

пірамідки із 4-х 

кілець 

Сформованість 

поняття величини, 

кольору.Стан 

моторики.Характер 

діяльності. 

Використання 

допомоги.  

Проявляють інтерес 

до іграшки.З 4-х 

років складають із 

врахуванням 

величини кілець. 

Розуміють 

завдання, 

проявляють 

інтерес.Викори

стовують 

допомогу.  

В 3-4 роки не 

розуміють 

завдання.Маніпул

ьовані та 

неадекватні 

дії.Рухи 

некоординовані.Д

опомога 

малоефективна. 
"Побудова 

паркану" 

Розуміння завдання. 

Наявність 

самоконтролю. 

Розвиток моторики. 

 

До 5-ти років діють 

методом зорового 

співвідношення. 

З 3-4 років 

виконують 

завдання.Добре 

розуміють 

інструкцію.Моторика 

може бути 

недостатньо 

розвинута. 

Інструкцію 

розуміють, але 

часто 

допускають 

помилки при 

чергуванні 

кольорів.Добре 

використовуют

ь допомогу. 

Не розуміють 

завдання.Можуть 

викладати без 

врахування 

кольорової 

послідовності. 

Увага 

нестійка.Допомога 

малоефективна. 

"Поштова 

скринька" 

Виявлення 

формованості поняття 

форми, вміння 

виділяти плоску форму 

із об'ємної і 

співвідносити з 

отвором. Ведуча рука. 

Спритність і точність 

рухів. 

До 3,5років можуть 

діяти методом 

проштовхування 

фігури силою.Після 

4-х-методом 

примірювання, після 

5-ти -методом 

зорового 

співвідношення 

Проявляють 

інтерес.Немає 

неадекватних 

дій.Використов

ують допомогу. 

 

Дії 

нецілеспрямовані. 

Використовують 

силове 

проштовхування. 

Можливий метод 

проб. 

Допомога 

малоефективна. 
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Робота із 

різнокольорово

ю мозаїкою 
 

Виявлення знання 

кольорів, здатності 

співвідносити 

однакові. Розвиток 

зорової пам'яті, 

моторики.  
 

В 4 роки добре 

співвідносять 

кольори. 

В 4-5 - розрізняють 

кольори по назвах. 

Помилки можливі у 

дітей імпульсивних, 

неуважних. 

Завдання не 

викликає 

труднощів. 

Деякі діти 

важко 

засвоюють 

назву кольорів. 

 

Не розуміють 

завдання. 

При умові 

спеціального 

навчання 

виконують  

завдання в 6-7 

років.  

 

Робота із 

розрізними 

картинками 

 

Виявлення вміння 

оперувати 

предметами, образами. 

Наявність вольових 

зусиль, розвиток 

дрібної моторики, 

координації рухів. 

 

Складають картинку 

з 2-х частин з 3-х 

років методом проб. 

В 4-5 років методом 

зорового 

співвідношення. 

 

До 4-х років 

можливі проби. 

Картинка із 4-х 

частин 

розділена по 

горизонталі і 

вертикалі може 

викликати 

труднощі і в5 

років. Інтерес 

нестійкий. 

Деякі діти не 

закінчують 

роботу.  

Неадекватні дії, 

маніпулювання 

частинками. 

Допомога  не 

завжди дає 

результат. 

 

Робота із 

сюжетними 

"вкладками" 

(пропонується 

із 4-х років) 

Сформованість 

просторового 

сприйняття, аналітико-

синтезної діяльності. 

Називають казку, 

можуть почати 

розповідати. 

Справляються. 

Проявляють 

інтерес до 

сюжету. 

Можуть 

допускати 

помилки, але 

виправляють 

їх.  

Не проявляють 

інтересу до  

сюжету. Із 

завданням не 

справляються. 

Робота із 

сюжетними 

картинками 

(пропонується 

із 4-х років) 

Виявлення вміння на 

основі аналізу та 

синтезу зробити 

найпростіші висновки. 

Емоційна реакція на 

небилиці. Рівень 

мовного розвитку. 

Для розуміння 

потрібні навідні 

запитання, після яких 

діти правильно 

розуміють зміст 

зображеного. 

 

Проявляють 

інтерес. 

Потрібні 

навідні 

запитання для 

розуміння. 

Мова бідна, 

емоції 

виражені 

недостатньо. 

В 5 років не 

розуміють змісту 

сюжетної 

картинки. 

Допомога 

малоефективна. 

Активний словник 

бідний. 

Робота із 

лабіринтами 

(пропонується 

із 4-5 років) 

Виявлення розуміння 

інструкції, 

наполегливості, 

концентрації уваги. 

Особливості зорового 

сприйняття. 

Розуміють завдання, 

добре виконують. 

Помилки можливі 

при поспішанні. 

 

Можливі 

помилки через 

невміння 

зосередитись. 

Допомога 

ефективна. 

 

Необхідне спільне 

виконання 

завдання. Спосіб 

дії не 

переноситься на 

аналогічний 

малюнок. 
"Знайди таку 

саму картинку" 

(пропонується 

з 4-5 років) 

Вміння знаходити 

схожість і відмінність 

в предметах на основі 

зорового аналізу. 

Спостережливість. 

Стійкість уваги. 

Справляються із 

завданням. Помилки 

можливі при 

поспішанні 

Не проявляють 

вираженого 

інтересу. 

Необхідна 

допомога. 

 

Не розуміють 

завдання. 

Процеси 

порівняння та 

виділення не 

сформовані. 
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Опис завдань  

для психолого – педагогічного обстеження 

 дітей 3 – 5 років 

 

Робота із мотрійками 

Обладнання: двох - , чотирьох - , шестискладові мотрійки. 

Хід обстеження: дитині показують мотрійку, яку відкриває і складає педагог. 

Потім мотрійку ставлять перед дитиною і дають інструкцію: «Розклади і склади 

мотрійку», Покажи найбільшу, найменшу», «Постав мотрійки за зростом». 
 

Складання пірамідки із чотирьох кілець 
Обладнання: пірамідка із чотирьох кілець різних за кольором 

Хід обстеження: дається інструкція: «Склади пірамідку» («Надінь кільця»). 

Додаткова інструкція: «Покажи червоне кільце», «Покажи синє кільце». 
 

Побудова «паркану» 
Обладнання: рахункові палички або смужки паперу двох кольорів (по вісім 

штук) 

Хід обстеження: перед дитиною викладаються в ряд смужки в певній 

послідовності: червона, біла, червона, біла, червона... Дається інструкція: 

«Продовжуй сам» і пропонуються для викладання решта смужок. 
 

«Поштова скринька» 

 Обладнання: коробка із прорізами відповідної форми для об’ємних фігур. 

Хід обстеження: перед дитиною ставиться коробка із фігурами; фігури виймаються. Педагог 

бере одну із фігур, показує її основу, обводить відповідний по формі проріз і опускає в нього 

фігуру. Дитині пропонується продовжити роботу. 

 

Робота із різнокольоровою мозаїкою 
Обладнання: мозаїка, що складається із кольорових квадратиків: 2 зелених, 2 

синіх, 2 червоних, 2 чорних, 2 білих, 2 жовтих. 

Хід обстеження: завдання складається із 5 етапів. На першому етапі дитині 

показують викладений із квадратиків різнокольоровий килим. 

ЧН Ж С 

Б ЧР З 

Педагог бере синій квадратик і кладе його на відповідний «клаптик». Дитині 

дається інструкція: «Поклади решту квадратиків на свої місця». На другому етапі 

дитину просять: «Покажи синій квадратик, зелений». На третьому етапі запитують: 

«Якого кольору цей квадратик?». На четвертому етапі дитина повинна самостійно 

скласти поряд такий же килим. На п’ятому етапі зразок забирається і дитині 

пропонується «Зроби так, як було». 

Робота із розрізними картинками 
Обладнання: картинки із зображенням знайомих дітям предметів, розрізані на 

дві, три і чотири частини по вертикалях і горизонталях. 



18 

 

Хід обстеження: спочатку перед дитиною кладеться картинка, яка розрізана на 

дві частини. Частини кладуться так, щоб їх потрібно було не просто присунути і 

отримати ціле зображення, а в перевернутому вигляді. Дається інструкція: «Склади 

картинку». Таким же чином пропонуються картинки із трьох і чотирьох частин. 

 

Робота із сюжетними «вкладанками» 
Обладнання: картинка із зображенням фрагмента відомої казки. Деякі частини 

картинки вирізані. 

Хід проведення: перед дитиною кладеться картинка і запитується: «Із якої це 

казки?». Потім виймаються «вкладанки» і перемішуються. Дається інструкція: 

«Поклади їх на місце». 

 

Робота із сюжетними картинками 
Обладнання: картинки із прихованим змістом та картинки із зображенням 

небилиць. 

Хід обстеження: перед дитиною кладеться одна картинка і запитується: 

«Подивися і скажи, що сталося». При труднощах даються навідні запитання: «Чому 

плаче хлопчик?», «Хто забрав у нього м’яч?», «Покажи, хто із хлопчиків тобі більше 

подобається, чому?» 

Друга картинка кладеться перед дитиною без запитань. Дається 1 – 2 хвилини 

на розглядання. Якщо зі сторони дитини немає ніякої реакції, то її запитують «Що 

неправильно намалював художник?». 
 

Робота із лабіринтами 
Обладнання: картинки із лабіринтами, указка або олівець. 

Хід проведення: перед дитиною кладеться одна картинка і дається інструкція: 

«Покажи, по якій доріжці побіжать до своєї хатинки їжачок і зайчик». 
 

Знайди таку саму картинку 

Обладнання: картинки із зображенням різноманітних предметів, серед яких є 

два однакових. 

Хід обстеження: перед дитиною кладеться картинка і дається інструкція: 

«Покажи таку саму квітку (метелика, іграшку і т.д.)»
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Карта первинного обстеження дитини 

 

Прізвище, ім’я дитини _____________________________                                    

 

Дата народження _________________________________________ 

 

Дата обстеження _________________________________________ 

 

Завдання Аналіз результатів виконання  

1 2 

Робота із мотрійками (двох, чотирьох, 

шестискладові) 

 

Складання пірамідки із 4-х кілець 

 

«Побудова паркану». 

 

«Поштова скринька» 

 

Робота із різнокольоровою мозаїкою.  

 

Робота із розрізними картинками.  

 

Робота із сюжетними «вкладками»  

 

Робота із сюжетними картинками  

 

Робота з лабіринтами. 

 

«Знайди таку саму картинку» 

 

Кількість  і лічба 

 

Конструювання 

 

Зображувальна діяльність 

 

Розвиток мовлення: 

 

 розуміння мови (інструкції); 

 активний словник. 

 граматична будова мови: (використання 

прийменників, узгодження, слів у числі, роді 

та відмінках) 

 

Примітка. В розділах завдань: «Кількість і лічба», «Конструювання», «Зображувальна діяльність» 

відмічають конкретні знання, вміння та навички дитини на момент обстеження.
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1.3 Психолого-педагогічне обстеження дітей 5-7 років 

Завдання, 

обладнання 
Мета обстеження 

Аналіз результатів 

Діти із 

нормальним 

розумовим 

розвитком 

Діти із затримкою 

психічного розвитку 

Діти із легкою та 

помірною  

розумовою 

відсталістю 

Вибір 

картинок 

(пропонуєть

ся із 6 років) 
 

Виявлення 

інтересів, видів 

діяльності, що 

подобаються 

(ігрова, трудова, 

навчальна) 

В 7 років діти в 

основному 

вибирають 

картинку, що 

відносяться до 

школи. Якщо не 

сформовані 

мотиви 

навчальної 

діяльності то – 

ігрові ситуації. 

Вибирають 

картинки із ігровою 

діяльністю. 
 

Вибирають 

картинки 

навмання, 

називаючи, що на 

них зображено  
 

Побудова 

«паркану». 

Смужки 

паперу 2-х 

кольорів, або 

палички. 
 

 Розуміння 

цілі завдання. 

Здатність 

контролювати 

свої дії. Увага. 

Темп діяльності, 

скоординованість 

рухів рук. 
 

В 6 років 

розуміють 

завдання, 

проявляють 

інтерес. 

Використовують 

допомогу. Немає 

неадекватних 

дій. 
 

Потребують 

постійної допомоги. 

Проявляють інтерес 

до виконання. 
 

Не виконують 

завдання. 

Допомога 

неефективна. 

Маніпулюють 

смужками або 

паличками. 

Визначення 

пори року за 

картинками 

(пропонуєть

ся з 5років) 
 

Встановлення 

уявлення дітей 

про пори року. 

Об’єм знань про 

навколишній світ. 

Мовний 

розвиток. 
 

В 6 років 

можуть скласти 

розповідь за 

картинкою. 

Легко 

визначають пори 

року за 

ознаками. 
 

Пору року 

визначають, але при 

розкладанні картинок 

необхідне постійне 

уточнення. 

Самостійно не 

описують картинок. 

З допомогою 

навідних запитань 

називають пору 

року. Відповіді – 

однослівні. Не 

розуміють 

завдання. 
 

Повторення 

слів і цифр 

(пропонується 

із 5-6років) 
 

Здатність 

запам’ятовувати 

ряд слів, цифр. 

Тривалість уваги. 
 

Проявляють 

інтерес. 

Контролюють 

себе при 

виконанні 

завдання. 

Не відразу 

розуміють завдання. 

Можливі помилки. 
 

Завдання не 

розуміють. 

Можуть 

справитись в 7-8 

років. 

Потребують 

спеціального 

навчання. 

Складання 

цілого із 

частин 

(пропонуєть

ся із 5років) 

Встановлення 

рівня оволодіння 

здоровим 

синтезом, 

сформованість 

Впізнають і 

називають 

предмет, який 

потрібно 

скласти. Проби 

Інтерес нестійкий. 

Потребують 

допомоги вже на 

першому етапі. На 

другому етапі спосіб 

Розуміють 

перший етап. 

Необхідне 

навчання (2-3 

покази). Другий 
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 наочно-образних 

уявлень. 
 

цілеспрямовані, 

можливі 

помилки. 
 

використання 

характеризується 

безсистемністю і 

нецілеспрямованістю. 

етап не 

виконується і в 7-

8 років навіть при 

допомозі. 

Послідовні 

картинки 

(пропонується 

з 5років) 
 

Вивчення 

логічного 

мислення, 

здатність 

встановлювати 

причинно-

наслідкові 

зв’язки, складати 

розповідь. 

Виконують 

завдання. 

Супроводжують 

свої дії мовою. 

Складають 

розповідь. 
 

В 6 років 

встановлюють 

послідовність подій. 

Потребують 

допомоги. 
 

Справляються в 

7-8 років. В 5-6 

років називають 

окремі картинки. 

Послідовність дій 

не встановлюють, 

допомогу не 

використовують. 

Полагодимо 

килим 

(пропонуєть

ся з 5років) 

(додаток 

№5) 
 

Встановлення 

сформованості 

процесів аналізу, 

синтезу, 

порівняння. 

Здатність до 

створення цілого 

на основі 

зорового 

співвідношення. 

Проявляють 

інтерес, 

розуміють 

інструкцію. 

Допомога 

ефективна. 

Проби 

цілеспрямовані. 
 

Проявляють 

інтерес, розуміють 

інструкцію. Метод 

проб. При зоровому 

співвідношенні 

виникають труднощі. 

Не проявляють 

бажання до 

виконання. Не 

аналізують. 

Проби 

нецілеспрямовані. 
 

Виключення 

зайвої 

картинки. 

Дослідження 

аналітико-

синтезної 

діяльності. 

Вміння робити 

узагальнення. 

Здатні до 

самостійного 

узагальнення. 

Немає випадків 

неадекватного 

виконання 

завдання. 

Виконують 

завдання. Найбільші 

труднощі виникають 

при мовному 

узагальненні. 

Не можуть дати 

пояснення, хоча 

виділяють 

величину, колір. 

Загадки. 

(з 5 років – 

із картинками-

відгадками, із 

6-7 років – без 

картинок) 

Виявлення 

розуміння 

прихованого 

змісту загадок. 

Здатність до 

активної 

пошукової 

діяльності.  
 

Самостійно 

знаходять 

картинки-

відгадки. 

Характерні 

активний пошук 

і радість при 

правильній 

відповіді. 
 

Проявляється 

імпульсивність в 

процесі роботи. Часто 

помиляються. 

Пошукова діяльність 

знижена. Допомога 

ефективна. 

З першого разу 

завдання не 

виконують. 

Допомога не дає 

позитивного 

результату 
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Опис завдань 

для психолого – педагогічного обстеження 

дітей 5 – 7 років 

 

Вибір картинок 

Обладнання: картинки із зображенням трьох видів діяльності: ігрової, трудової, 

навчальної. 

Хід обстеження: перед дитиною довільно розкладаються картинки із 

зображенням трьох видів діяльності. Пропонується розглянути їх, після чого дається 

інструкція: «Візьми ті картинки, які тобі цікаві (подобаються)». Для уточнення 

дається запитання: «Що б ти  хотів робити?» 

 

Побудова «паркану» 
(Завдання аналогічне тому, що використовується для обстеження дітей віком 3 – 

5 років, але пропонується більш складне поєднання смужок). 
 

Визначення пори року за картинками 
Обладнання: чотири картинки із зображенням пір року, картинки із зображенням 

різних предметів, що відносяться до певної пори року. 

Хід обстеження: перед дитиною почергово викладаються чотири картинки 

більшого розміру із зображенням різних пір року і даються запитання: «Коли це 

буває? Коли буває сніг? і  т.д. Після розгляду цих картинок, даються картинки 

меншого розміру і просять розкласти їх на відповідні великі картинки. 
 

Повторення слів і цифр 
Хід обстеження: дитині дається інструкція: «Я буду називати, а ти повторюй». 

Називаються три знайомих слова і просять повторити їх. Потім називаються ще три 

слова і просять повторити їх в зворотному порядку. Аналогічно дається набір цифр. 

 

Складання цілого із частин 
Обладнання: дві картинки із зображенням знайомих предметів, які розрізані по 

діагоналях на 4 частини; малюнки із зображенням квадрата, трикутника, круга і 

частин, з яких вони можуть бути складені. 

Хід обстеження: завдання складається з двох етапів. На першому етапі почергово 

пропонуються картинки, розрізані на чотири частини по діагоналях. Частинки 

розкладаються в довільному порядку. Дитина за цими частинами повинна впізнати 

предмет і назвати його. Потім дається інструкція: «Склади картинку». На другому 

етапі завдання пропонується розглянути зразок (квадрат, круг, трикутник) і знайти ті 

частини, з яких можна скласти дану фігуру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Послідовні картинки 
Обладнання: картинки із чотирьох послідовних зображень (одна і та ж дівчинка 

прокидається, вмивається, снідає, сидить за партою в школі). 

Хід обстеження: перед дитиною в довільному порядку викладаються чотири 

картинки і пропонується їх розглянути. Дається інструкція: «Ці картинки про одну 
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дівчинку. Розклади їх по порядку, що було спочатку, а що потім». Після того, як 

дитина розклала картинки, пропонується скласти розповідь. 

 

Полагодимо килим 
Обладнання: малюнки із різним орнаментом, на якому є білі плями. 

Хід обстеження: перед дитиною почергово кладуться малюнки із вирізаними 

частинками, які розкладаються під малюнком. Дається інструкція: «Із килима 

вирізали частинку, знайди її»  
 

Виключення зайвої картинки 
Обладнання: малюнки, в кожному з яких по чотири предмети, один із яких не 

підходить за однією ознакою (величина, колір, форма, поняття, тощо). 

Хід проведення: при роботі із кожним малюнком дається інструкція: «Скажи, що 

сюди не підходить?»  
 

Загадки 

Обладнання: перший варіант із картинками – відгадками, другий – без картинок. 

Хід обстеження: перед дитиною кладеться малюнок із зображеними на ньому 

відгадками і дається час роздивитися. Інструкція: «Я буду читати загадки, а ти 

відгадай про кого (про що) говориться». 

Потім переходять до другого варіанту. 
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Карта первинного обстеження дитини 

 

                                                                                                                                          

Прізвище, ім’я дитини _____________________________ 

 

Дата народження _________________________________________ 

 

Дата обстеження _________________________________________ 

 

Завдання Аналіз результатів виконання  

1 2 

 

Вибір картинок 

 

«Побудова паркану».  

 

Визначення пори року за картинками 

 

Повторення слів і цифр  

 

Складання цілого із частин 

 

Послідовні картинки  

 

Виключення зайвої картинки. 

 

«Полагодимо килим» 

 

Загадки. 

 

Кількість, лічба, виконання рахункових 

операцій. 

 

Конструювання 

 

Зображувальна діяльність 

 

Розвиток мовлення: 

 

 Розуміння мови (інструкції); 

 Активний словник; 

 Граматична будова мови: 

(використання прийменників, 

узгодження, слів у числі, роді та 

відмінках 

 

Примітка. В розділах завдань: «Кількість, лічба виконання рахункових операцій», 

«Конструювання», «Зображувальна діяльність» відмічають конкретні знання, вміння та навички 

дитини на момент обстеження. 
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Розділ ІІ.  

2.1. Діагностика рівня засвоєння знань (молодший дошкільний вік) 

               «Сенсорний розвиток та формування  

                елементарних математичних уявлень» 

№ Змістові лінії Завдання Примітка 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Кількість і 

лічба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колір і величина 

предметів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Геометричні 

уявлення. 

 

 

 

 

Орієнтація у 

просторі і часі 

1. Порівняння двох множин предметів (шляхом 

прикладання, накладання). 

2. Порівняння множин за їх чисельністю (багато, 

мало, стільки ж, один, ні одного) 

3. Порівняти множини, доповнити елементи, 

вилучити зайве. 

4. Визначення кількості предметів в межах 5.  

5. Рахунок предметів в межах 5, з називанням 

підсумкового числа. 

6. Утворення множин різної чисельності             (в 

межах 5). 

 

1. Групування однорідних предметів, що різко 

відрізняються величиною (великий – малий). 

2. Порівняння предметів за величиною (зібрати 

колечка башточки за величиною у порядку 

збільшення або зменшення). 

3. Диференціація предметів за: 

 

 Величиною (Яка морквина найбільша, 

найменша?) 

 Висотою (Який дівчинка найвища, найнижча?) 

 Шириною (Яка стрічка ширша, вужча?) 

 Довжиною (Яка стрічка довша, коротша?) 

4. Диференціація предметів за кольором. 

 

    1.   Показати й назвати геометричні                                             

     фігури (квадрат, круг, куля, куб,    

     трикутник). 

2.   Групування предметів за формою. 

3.   Співставлення геометричних форм та            

           предметів оточуючого середовища. 

1. Показати праву і ліву руку, правий і  

лівий бік тіла. 

2. Диференціація понять : високо, низько, 

в, на, під, біля. Гра «Мій веселий м’яч». 

3.  Частини доби: (день-ніч, вечір-ранок). 

Додаток 1, 2 

 

Додаток 3, 4 

 

 

Додаток 5 

 

Додаток 6 

 

Додаток 7 

 

Додаток 1 

 

 

Додаток 1 

 

 

 

 

Додаток 9 

 

Додаток 10 

 

Додаток 8 

 

Додаток 11 

 

 

 

Додаток 14 

 

 

 

 

 

Додаток 15 
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                            «Ознайомлення з навколишнім  

                                      та розвиток мовлення» 

№ Змістові лінії Завдання Примітка 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Сприйняття 

навколишнього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження 

словника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматична будова 

мовлення. 

 

1. Власне ім’я, прізвище, вік, стать. 

2. Назвати предмети найближчого оточення, з 

якими діти діють у повсякденному житті (одяг, 

посуд, меблі, іграшки). 

3. Функціональне призначення цих предметів, 

особливості будови, призначення їх частин (у 

чашки ручка – щоб зручно було тримати). 

4. Назви частин тіла тварин та людей. 

5. Найбільш характерні особливості тварин: у 

кози і корови – роги, у півня – гребінь, у зайця 

– довгі вуха, короткий хвіст. 

6. Пори року (назви, 1-2 характерні особливості). 

7. Назва вулиці, міста (села), в якому живе 

дитина. 

8. Назва держави, столиця. 

 

1. Узагальнюючі поняття. 

     Назвати кожен малюнок. Яким одним       словом 

можна назвати всі малюнки?  (слова, що позначають 

близьке оточення дитини). 

2. Назвати кожен малюнок. Визначити зайвий. 

Чому? Яким одним словом можна назвати всі 

інші малюнки? 

3. Назвати частини тіла людей і тварин, частини 

предметів. 

4. Назвати дію:  

 Хто, що робить? 

 Хто як пересувається?  

 Що роблять цими предметами?  

 

1. Опис іграшки (за навідними запитаннями 

педагога). 

2. Розповідь за сюжетною картинкою. За 

запитаннями педагога скласти розповідь за 

сюжетною картинкою (спільна розповідь) з 2-

4-х речень. 

3. Узгодження слів у:  

 Числі (з опорою на малюнок)  

 У роді і числі. 

 У відмінку 

4. Переказ казки (за допомогою дорослого), 

розповідь вірша. 

 

Додаток 16. 

 

 

 

Додаток 17. 

 

 

 

Додаток 18. 

Додаток 18. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19. 

 

 

 

 

 

Додаток 20. 

 

 

 

 

Додаток 21. 

 

 

Додаток 18. 

 

 

Додаток 19. 

Додаток 22. 

Додаток 23. 

 

Додаток 24. 

 

Додаток 26. 

Додаток 27. 

Додаток 25. 
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28 

 

 



29 

 

 

 



30 

 

 

 



31 

 

 

 



32 

 

 

 



33 

 

 



34 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 



37 

  



38 

 

 
 

 



39 

 

 

 
 

 

 



40 

 

  

 
 

 



41 

 

 

 

 
 

 

 



42 

 



43 

 

 
 

 

 

 

 

 



44 

 

 



45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 
 

 

 



47 

 

 

 
 

 

 



48 
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2.2. Діагностика рівня засвоєння знань (старший дошкільний вік) 

 

              «Формування елементарних математичних уявлень 

                                      та логічного мислення» 
 

№ Змістові лінії Завдання Примітка 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

   

Кількість і 

лічба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина 

предметів. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Геометричні 

уявлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтація у 

просторі і часі. 

 

 

 

 

 

 

Логічне 

мислення. 
 

     

     1. Рахунок  однорідних і різнорідних      

    предметів в межах 5(10). 

2. Співвідношення кількості предметів з відповідною 

цифрою. 

3. Встановлення рівності та нерівності груп предметів, 

незважаючи на їх просторове розташування. 

4. Порядкова лічба. 

    5. «Більше на…», «менше на…»  -  дидактичні задачі. 

 

 

1. Побудова серіаційних рядів предметів, в межах 5 

(10), за різними ознаками: 

 Довжиною; 

 Висотою; 

 Товщиною; 

 Величиною. 
 

2. Виділення предметів з ряду інших за однією – 

трьома ознаками. 

 

 

1.Назвати і показати геометричні фігури:  

 площинні- квадрат, круг,  трикутник, овал;  

  просторові – куб, куля, овоїд, брусок. 

2. Описати геометричну фігуру: колір, форма, величина, 

схожість з предметами оточуючого. 

3. Визначення форми площинної, або просторової 

геометричної фігури, шляхом обстеження її контурів ( з 

закритими очима). 

4. Співвідношення просторових геометричних форм з 

площинними. 

 

 

1.Визначення положення предмета відносно себе ( попереду – 

стіл, позаду – шафа, праворуч – вікно, ліворуч – двері, 

близько – стілець, далеко – стіл). 

2.Орієнтація на аркуші паперу ( зверху, знизу, посередині). 

3.Встановлення послідовності подій. 

4.Дні тижня, пори року, місяці. 

 

 

1.Абстрагувати одночасно в предметі    1 – 3 якості 

(співвідношення за кольором та формою). 

2.Розв’язування задач на одну дію в межах 5(10). 

3.Знайти пропущений, або відсутній предмет(цифру, 

геометричну фігуру). 

 

Додаток  1. 

 

Додаток 2. 

 

Додаток 3. 

 

 

Додаток 4. 

Додаток 5. 

 

 

 

 

 

Додаток 6. 

Додаток 7. 

Додаток 8. 

Додаток 9. 

Додаток 10. 

 

 

Додаток 11. 

 

 

 

Додаток 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14. 

Додаток 15. 

Додаток 16. 

Додаток 17. 
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                                           «Розвиток мови та  

                                ознайомлення з навколишнім» 

 

№ Змістові лінії Завдання Примітка 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 Сприйняття 

навколишнього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обстеження 

словника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматична будова 

мовлення. 

1. Власне ім’я, прізвище, вік, стать.  

2. встановлення причинно-наслідкових зв’язків (на 

вулиці холодно – діти одягнули шуби, птахи 

відлетіли в теплі краї – зима) 

3. Призначення предметів повсякденного вжитку; 

особливості їх будови та призначення окремих 

частин (у стільця є сидіння і спинка; чашка має 

ручку, щоб було зручно тримати). 

4. За картинкою описати природні явища (іде дощ, сніг; 

світить сонце; дме вітер). 

5. Назва держави, столиці, обласного центру, області, 

міста (села), вулиці де живе дитина. 

6. Державні символи: прапор, герб, гімн. 

7. Свята – Новий рік, Пасха, День Незалежності, 

Різдво. 

 

1. Узагальнюючі поняття. 

      Назвати кожен малюнок, яким одним словом можна 

назвати всі малюнки? 

 Слова, що позначають близьке оточення дитини 

(іграшки, меблі, посуд, взуття) 

 Слова, що позначають далеке оточення дитини 

(риби, дикі тварини, птахи) 

2. Назвати всі предмети, виділити зайвий, пояснити 

чому. 

3. Описати іграшку (предметний малюнок). 

4. Підібрати слова, що характеризують емоційний стан 

людини (за малюнками) 

5. Підібрати:  

 Синоніми. Яким близьким за змістом словом 

можна замінити слова: мороз (холод), 

швидко (скоро), маля (дитина). 

 Антоніми. Слова з протилежним значенням: 

день (ніч), холодно (тепло), швидко 

(повільно). 

 

1. Розповідь за сюжетною картинкою, 3-5 речень 

(прості та поширені) 

2. Переказ добре відомого дитині твору, казки, 

розповідь вірша. 

3. Розповідь за серією сюжетних картинок (особлива 

увага на вживання в мові прислівників, 

узагальнюючих слів, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків) 

4. Зменшувана форма слова (яблуко – яблучко, дерево 

– деревце). 

5. Ступені порівняння прикметників:  

високий – вищий – найвищий; 

низький – нижчий – найнижчий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19. 

 

 

Додаток 20. 

 

Додаток 21. 
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6. Узгодження слів у реченні (з опорою на наочність) 

 У числі (числівники кількісні і порядкові) 

 У роді та числі (червона слива, червоне яблуко, 

червоний м’яч, червоні олівці) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

 

 



54 

 

 



55 

 

 



56 

 

 



57 

 

 
 

 



58 
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60 

 

 

 
 



61 

 

 

 

 
 



62 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



64 
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67 
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                                                                                                                                                              Додатки 
 
форма1  

Аналіз результативності засвоєння знань 

Рік навчання 

Дата обстеження 

№ 
Прізвище та 

ім’я дитини 

Сенсорний розвиток та формування 

елементарних математичних уявлень 

Ознайомлення з навколишнім, 

та розвиток мови 
Конструювання Рівень 

засвоєння 

знань 
1 2 3 4 

Загальний 

результат 
1 2 3 

Загальний 

результат 
1 2 3 

Загальний 

результат 

                

 

Всього 

               

               

               

 

Умовні позначення.                                                                                                                                                                                   
1, 2, 3, 4 – змістові лінії з вказаного розділу програми. 

Рівні засвоєння знань: 

 

                   - достатній;     - середній;     - низький.  
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форма2  
Аналіз результативності засвоєння знань 

Рік навчання 

Дата обстеження 

№ 
Прізвище та ім’я 

дитини 

Формування елементарних 

математичних уявлень та логічного 

мислення 

Розвиток мови та 

ознайомлення з 

навколишнім 

Конструювання 
Рівень 

засвоєн

ня 

знань 1 2 3 4 5 
Загальний 

результат 
1 2 3 

Загальний 

результат 
1 2 3 4 

Загальний 

результат 

                  

 

Всього 

                 

                 

                 

 

Умовні позначення. 

1, 2, 3, 4 – змістові лінії з вказаного розділу програми. 

Рівні засвоєння знань: 
 

                   - достатній;     - середній;     - низький.                                                                                                                       
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                                  Динаміка результатів корекційної навчально-виховної роботи 

 
Прізвище та ім’я Дата народження Дата прибуття Діагноз ПМПК 

    

Рівні 

динамічної 

кривої 

Дата обстеження 
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