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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЮ ГОТОВНОСТІ 
ДІТЕЙ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 

 
Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу / Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 р. № 204 // Інф. зб. 
Міністерства освіти і науки України. – 2005.  
 

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту” та з метою 
впорядкування прийому дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
наказую: 

1. До 1-го класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати 
дітей, як правило, з 6 років. 

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу 
(крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній основі, як правило, 
відповідно до території обслуговування. 

3. …… 
4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків 

або осіб, які замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про 
заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її 
готовність до систематичного навчання в школі. 

5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимим проведення 
тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння 
навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу. 

6. Прийом дітей до 1 класу спеціалізованого навчального закладу 
здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей 
(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів, 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. за № 547/7868). 

7. … 
8. … 
9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і 

науки України “Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів” від 06.05.2001 року № 365. 

Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей 
(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-
інтернатів) / Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389. 

Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до 
гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) / затверджена наказом 
Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389, зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. за № 547/7868). // Початкова освіта 
№ 31 (271) серпень 2004 р. 
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1. Загальні положення. 
…… 
2. Організація конкурсу. 
…… 
3. Проведення конкурсу. 
3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу 

спеціалізованої школи (школи-інтернату), проводиться у терміни, визначені 
навчальним закладом, у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її 
батьків або осіб, які їх замінюють. 

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої школи 
(школи-інтернату), повинна включати виконання спеціальних діагностичних 
завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної 
готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін 
відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія 
на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної 
роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу 
з погодженням з відповідним органом управління освітою. Не допускається 
перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-
виховних програм дошкільного навчального закладу. 

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає 
до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату), не може перевищувати 
трьох осіб, включаючи практичного психолога. Чисельність педагогічної комісії, 
що здійснює конкурсне приймання до спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) 
підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, установлюється 
засновником (власником). Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин. 

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах / Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 20.12.2002 р. №732. 

Про внесення змін до Положення про індивідуальну навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах / Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 15.10.2004 р. № 797. 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах / Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 
20.12.2002 р. № 732. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8.12.2002 р. 
№9/7330. // Початкова освіта № 31 (271) серпень 2004 р. 

1. Загальні положення 
… 
1.7. Право на індивідуальне навчання мають учні: 
 які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі 

становить менше 5 осіб); 
 які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня; 
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 які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) 
розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються 
направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-
інтернату).  

…… 
Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період 

до 2012 року / Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2008 р. №554. 
Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1/9-413 «Щодо 

організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною 
формою». 

Організація навчально-виховного процесу у 1 класі / Лист Міністерства 
освіти і науки України від 02.07.2007 р. № 1/9-407. 

Положення по центральну та республіканську (Автономна Республіка 
Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-
медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та 
Академії педагогічних наук України 07.07.2004 №569/38 

 
ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ У 

СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

Протягом останніх 20 років у нашій країні існувало навчання у початковій 
школі двох типів: починаючи з 6 років по програмі 1-4 класів та починаючи з 7 
років, по програмі 1-3 класів. Вони то існували паралельно, то надавалась одному 
із них перевага. Запланований швидкий перехід на загальний початок навчання 6 
років не вдався не тільки тому, що далеко не в усіх навчальних закладах змогли 
створити належні гігієнічні умови для шестирічок, але і тому, що далеко не всіх 
дітей можна систематично навчати в умовах сучасної школи починаючи з 6 років.  

Прибічники більш раннього навчання спираються на 
досвід зарубіжних країн, де у школу починають ходити з 
5-6 років. Але при цьому наче б то забувають, що діти 

цього віку вчаться там у рамках підготовчої ланки, де педагоги займаються з 
дітьми такими видами діяльності, які є адекватними цій віковій категорії: ліплять, 
малюють, читають книжки, створюють умови для сюжетно-рольової гри. При 
цьому заняття проходять у такій атмосфері, яка допускає безпосередню поведінку 
дитини, що відповідає психологічним особливостям цього віку.  

По суті, раніше була налагоджена система плавного переходу із дитячого 
садка до школи. Адже підготовчі класи, які раніше функціонували на базі дитячих 
садків, де діти з 6 - ого по 7 – ий рік життя навчались основам рахунку, письма, 
ліпили, малювали – і все це у режимі садочку, а не школи, повністю відповідала 
психологічним особливостям дитини. Чому ж виникла необхідність 
запровадження початку навчання у школі з шести років?  

 
РАННЄ НАВЧАННЯ 
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У кінці 60-х років у початковій школі навчались 3 роки, у середній – 5 років 
і у старшій – 2 роки. З часом постало питання про надмірну завантаженість учнів у 
всіх ланках школи. Програми середніх класів почали спрощувати, а оскільки 
програму початкової ланки неможливо було полегшити (результати навчання у 
молодших класах і так не відповідали вимогам, які ставились у середній ланці), то 
було вирішено продовжити термін навчання у початковій школі до чотирьох 
років, але за рахунок більш раннього початку навчання у школі.  

Аналізуючи розвиток системи освіти, Н.І. 
Гуткіна (2004) виділяє наступні причини, які 
спонукали до запровадження початку систематичного 
навчання у школі починаючи з 6 років. По-перше, 
підготовка до школи в дитячому садку була добре 

пророблена у програмах, але у більшості, погано втілювалась практично (не 
вистачало не тільки кваліфікованих педагогів, але і просто вихователів). На другу 
причину вказував Д.Б.Ельконін (1989), аналізуючи ситуацію, що склалася у 
початковій школі після перетворення її з чотирирічної у трьохрічну. Вона 
полягала у надмірній насиченості програм та перенавантаженні учнів у всіх 
ланках школи, на початку 60 років. І якщо програми середніх класів почали 
спрощувати, то у початкових класах їх спростити було неможливо (результати 
навчання у початкових класах і так не задовольняли вимоги, які ставились перед 
учнями у середній ланці). Тому було вирішено продовжити навчання у початковій 
ланці до 4 років, але за рахунок більш раннього початку систематичного навчання 
у школі. При цьому були проігноровані дані дитячої психології про вікові 
особливості дітей 6-річного віку, які не дозволяли їм успішно адаптуватися да 
існуючої системи навчання у школі. З приходом шестирічок до школи, виникло 
багато проблем, пов’язаних із навчанням 6-річок (чотирирічна програма 1-4). Діти 
ж семирічного віку, які навчались за програмою 1-3 класів, нормально засвоювали 
навчальний матеріал за умови, що вони були готові до навчання у школі. 

Таким чином, навіть додатковий рік навчання у школі навряд чи вирішує 
проблему засвоєння знань та успішної адаптації, якщо дитина не готова до школи. 
Виходить, справа не в тім, щоб механічно розтягнути на роки об’єм матеріалу, що 
викладається, а в тім, щоб учень міг ефективно засвоїти пропоновані йому знання. 
Або іншими словами, виявляв необхідний і достатній рівень психічного розвитку 
для засвоєння шкільної програми в умовах навчання у групі однолітків. Тут 
особливо гостро постала проблема психологічної готовності дитини до школи. 

Кілька років поспіль існувала паралельно трирічна (діти починали навчатись 
із 7 років) та чотирирічна ланка початкового навчання. Виявилось, що механічно 
розтягнувши об’єм матеріалу, який вивчається, на чотири роки іще не гарантія 
успішного його засвоєння. Адже з одного боку з’явились численні проблеми із 
навчанням шестирічних дітей. З іншого боку - семирічні діти, які навчались за 
трирічною програмою, успішно засвоювали матеріал лише за умови, що вони були 
готовими до систематичного навчання у школі.  

 
ЧОМУ НАВЧАННЯ У 

ШКОЛІ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
6 - РОКІВ 
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Починаючи із 2000-2001 рр. початкова школа остаточно переходить на 
чотирирічну програму навчання і до школи приходять діти, як правило, 
шестирічного віку. Отже, особливо гостро постає проблема готовності дитини до 
систематичного навчання у школі. Батьки часто вважають основним завданням 
при підготовці дитини до школи - навчити її читати, рахувати, писати (безперечно, 
ці навички є важливими, але далеко не необхідними). При цьому нехтуються її 
психічні, фізіологічні можливості, наноситься непоправна шкода здоров’ю.  

У світлі реформування сучасної системи освіти, яка передбачає початок 
навчання у школі переважно з шести років, проблема готовності до школи набула 
особливої актуальності. На сьогодні активно проводиться робота по перегляду 
методологічних основ дошкільної та початкової ланок освіти, впровадження 
наступності у їх роботі. Основною метою діяльності психологічної служби 
системи освіти є підвищення  якості і забезпечення доступності послуг у сфері 
практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і 
укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для 
повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного 
процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.  

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ І 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ  
 

Початок шкільного віку визначається моментом вступу дитини до школи. 
В останні роки у зв’язку із початком навчання із 6 років та введенням 
чотирьохрічної початкової школи нижня границя даного вікового етапу 
перемістилась та багато дітей досягають шкільного віку не із семи років, як 
раніше, а із шести. Відповідно, границі молодшого шкільного віку, які 
співпадають із періодом навчання у молодшій початковій школі, встановлюються 
з 6-7 до 9-10 років. 

У цей період відбувається подальший фізичний і психофізіологічний 
розвиток дитини, який забезпечує можливість систематичного навчання. На 
шостому році життя в організмі дитини відбуваються кардинальні зміни, зокрема, 
як у будові як тіла так і всіх його системах. Центральна нервова система також 
зазнає змін: збільшується вага мозку, який в 6 років досягає 1850 г, що становить 
90% ваги мозку дорослої людини; розвиваються його функції.  

Перш за все удосконалюється робота головного мозку та нервової системи. 
За даними психофізіологів до 7 років кора великих півкуль є у значній мірі зрілою. 
Однак найбільш важливі, специфічні людські відділи головного мозку, які 
відповідають за програмування, регуляцію та контроль складних форм психічної 
діяльності, у дітей цього віку ще не завершили свого формування (розвиток 
лобних відділів мозку закінчується лише до 12 років), внаслідок чого регулююча 
та гальмівна функція кори на підкіркові структури є недостатньою. 
Недосконалість регулюючої функції кори проявляється у властивих дітям даної 
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вікової категорії особливостях поведінки, організації діяльності та емоційної 
сфери: молодші школярі легко відволікаються, не здатні до тривалого 
зосередження, збудливі, емоційні. 

Початок шкільного навчання (6 років) співпадає з періодом другої 
фізіологічної кризи, яка приходиться на вік 7 років: в організмі дитини 
відбувається різкий ендокринний здвиг, який супроводжується бурхливим 
розвитком тіла, збільшенням внутрішніх органів, вегетативною перебудовою). Це 
означає, що кардинальна зміна в системі соціальних відношень та діяльності 
дитини співпадає з періодом перебудови усіх систем та функцій організму, що 
потребує величезної напруги мобілізації його резервів. Однак, не дивлячись на 
певні складнощі, які супроводжують фізіологічну перебудову (підвищена 
втомлюваність, нервово-психічна чутливість дитини) фізіологічна криза не стільки 
ускладнює, скільки навпаки, сприяє успішній адаптації дитини до нових умов. Це 
пояснюється тим, що фізіологічні зміни, які відбуваються, відповідають 
підвищеним вимогам нової ситуації. Більш того, діти, які виявляють ознаки 
педагогічної запущеності, ця криза є останнім шансом, коли іще можливо 
наздогнати своїх однолітків. 

Перехід до систематичного 
навчання у школі передбачає високі 
вимоги до розумової працездатності дітей, 
яка у молодших школярів іще не стійка, 
супротив організму втомі низький. Хоча 
протягом віку ці параметри 
підвищуються, в цілому продуктивність 
та якість роботи молодших школярів 
приблизно наполовину нижче, ніж 
відповідні показники старшокласників.  

Нервова система дітей шостого року 
життя дуже вразлива, і тому для подальшого встановлення та закріплення 
врівноваженої взаємодії процесів збудження й гальмування необхідно дбати про 
раціональну зміну навантажень і спокою, напруження і розрядки в процесі 
організації життєдіяльності старших дошкільників. Нормальний фізичний 
розвиток дитини має велике значення для формування особистості, але він тісно 
пов'язаний із психічним розвитком. Найбільш суттєві зміни, що охоплюють 
психічні сфери дітей старшого дошкільного віку -пізнавальну, вольову, емоційну, 
- свідчать про те, що цей вік є переломним, багатим на такі новоутворення, що 
забезпечують перехід дитини до систематичного шкільного навчання. 

На 6-му році життя дитини формується „внутрішня позиція", 
усвідомлюється образ свого „Я", що дає можливість діяти довільно, тобто 
відповідно до поставленої мети обмежувати бажання, усвідомлювати завдання, що 
стоять перед нею, правильно їх вирішувати. 
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Зростає сила і роль гальмівних процесів. Так, у 6-річної дитини утворення 
нових нервових зв'язків відбувається при активнішій участі другої сигнальної 
системи. Завдяки цьому розширюється сфера впливу на розвиток дитини 
словесних подразників або сигналів. Через слово у дитини формується розуміння 
інструкції, поради, наказу дорослого. Діти завдяки мові розуміють, що потрібно 
зробити, як та в якій послідовності. У слові дається оцінка виконаного руху, 
діяльності та здійснюється контроль. 

Із проаналізованими фундаментальними новоутвореннями особистості 
старшого дошкільника органічно пов'язана його установка на досягнення 
бажаного результату в різних видах діяльності. Бажаний результат - це той, що 
відповідає рівню домагань дитини. Зазначена установка ґрунтується на одному з 
найважливіших мотивів дошкільного дитинства - супідрядності. Діяльність 
старших дошкільників вже ґрунтується на виділенні найважливіших, ведучих, 
головних мотивів і підкоренні їх менш значущим, що і визначає характер 
психічної діяльності дитини. 

Можливість довільно регулювати свої рухи є найбільш суттєвим 
показником фізичного розвитку старшого дошкільника. Разом з тим ці показники 
є ознакою розвитку волі дошкільника. Вольова регуляція рухів - велике 
досягнення 6-річної дитини. Така регуляція є свідченням нового ступеня у 
загальному розвитку дитини, одним із найсуттєвіших показників готовності 
дитини до навчання в школі. Довільне керівництво своїми рухами забезпечується 
не тільки фізичними даними та тренуванням, а й загальними розумовим розвитком 
дитини і, перш за все, розвитком мови. 

У цей період якісно змінюється здатність до довільної регуляції поведінки. 
Втрата «дитячої безпосередності» (Л.С.Виготський) характеризує новий рівень 
розвитку мотиваційно-потребнісної сфери, що дозволяє дитині діяти не 
безпосередньо, а керуватися свідомими цілями, соціально виробленими нормами, 
правилами та способами поведінки.  

Зазначені зміни у організмі дитини, формування довільної поведінки 
поступово формують нове ставлення дитини до себе, до своїх можливостей. 
Оволодіння вмінням керувати собою, регулювати власні наміри, дії та вчинки 
сприяють розвитку самосвідомості в дітей. Однією з характеристик 
самосвідомості є самооцінка, яка формується під впливом дорослих. 

У процесі комунікативної діяльності старших дошкільників формується 
одна зі специфічних людських властивостей - здатність до рефлексії. Ця здатність 
полягає в тому, що дитина починає оцінювати себе з точки зору інших людей, 
вона навчається ніби з боку аналізувати свої дії, приймати рішення тощо. 

Емоційний розвиток дитини зазнає певних змін. В емоціях менше 
проявляються імпульсивність, миттєвість. Починають закладатися почуття 
(відповідальності, справедливості, приязні), формується радість від ініціативної 
дії, отримують новий поштовх розвитку соціальні емоції. 
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В кінці дошкільного періоду розвитку дитини формуються передумови для 
успішного переходу її на наступний рівень освіти. На основі допитливості 
формується інтерес дітей до навчання. Розвиток пізнавальних здібностей створює 
основу для формування творчого мислення, а це дає можливість подолати 
труднощі під час вирішення навчальних завдань. Виникає узагальнення власних 
переживань. Уміння спілкуватися із дорослими та ровесниками дозволить дитині в 
подальшому перейти до співробітництва в навчанні. 

Протягом молодшого шкільного віку починає складатися новий тип 
відношень з оточуючими людьми. Безперечний авторитет дорослого поступово 
втрачається, більшого значення для дитини набувають однолітки, набирає 
вагомості роль дитячої спільноти.  

Період 6-7 років називають критичним, або перехідним. У цей період 
відбуваються цілісні зміни особистості дитини, зумовлені виникненням 
новоутворень, що призводять до подальшої емансипації дитини від дорослих. Це 
спричиняє руйнування минулої соціальної ситуації розвитку й виникнення нової, 
що відповідатиме новому складу особистості дитини, новим її потребам. Вікова 
криза 7 років є основою для виникнення нового типу взаємин дитини з дорослим. 
Тому вона закономірна і необхідна. Новоутворення кризи і є не що інше, як 
аспекти психологічної готовності дитини до школи. 

 
Критеріальні характеристики психічного розвитку дітей дошкільного віку 

 
Вік:   
3-7 років 
Суперечності:  
Дорослий – зразок, виникає потреба бути таким, як він, робити те, що 

робить він. 
Потреба бути фізично незалежним, самостійним. Для задоволення цих 

потреб у дитини ще обмежені можливості.  
Соціальна ситуація розвитку:  
Дитина виходить за межі своєї родини і встановлює зв’язок із більш 

широким світом дорослих людей. 
Дорослий для дитини – носій суспільних функцій у системі відносин з 

іншими людьми. 
Виникають дитячі об’єднання, у яких дитина навчається соціальних форм 

поведінки. 
Провідний тип діяльності:              
Ігрова діяльність 
1. індивідуально-режисерська; 
2. сюжетно-рольова; 
3. ігри з правилами; 
4. ігри-драматизації; 
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5. колективна режисерська гра. 
Провідною є гра, що виникає як самодіяльність. Генетичне завдання 

найповніше розв’язує сюжетно-рольова гра. 
Новоутворення:  
1. Внутрішні етичні інстанції; 
2. Супідрядність мотивів (в ієрархії мотивів на перший план виступають 

мотиви морального змісту); 
3. Довільна поведінка, розвивається функція саморегулювання, здатності 

до вольових зусиль; 
4. Усвідомлення свого внутрішнього “Я”, своєї автономності, “самості”. 
Криза 7 років:  
Втрата дитячої безпосередності, наївності узагальнення та диференціювання 

переживань. 
Феномен “гіркої цукерки”. 

 
Структура компонентів готовності дитини до навчання у школі 

 
Структура компонентів готовності дитини до навчання у школі включає 

наступні блоки, які більш детально охарактеризовані у таблиці 1: 
 

Морфологічна зрілість 
• Стан здоров’я дитини (медична група здоров’я); 
• Рівень сформованості крупної моторики; 
• Рівень сформованості мілкої моторики; 
• Біологічний вік. 

Інтелектуальна зрілість 
Рівень розвитку різних психічних функцій: 
• Мислення (наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне); 
• Сприйняття (зорове, слухове); 
• Пам’яті (зорова, слухова, довільна); 
• Мовлення (звуковий аналіз, словниковий запас, володіння зв’язним 

мовленням); 
• Уява; 
• Увага (стійкість, розподіл, переключення, об’єм). 

Емоційно-вольова зрілість 
• Рівень розвитку довільності; 
• Навчальна мотивація; 
• Рівень тривожності. 

Соціальна зрілість 
• Соціальна компетентність; 
• Комунікативні навички. 
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Таблиця 1 
Показники психофізіологічної готовності дітей 6-7 років до навчання в школі 

 
1 
 

Фізична готовність 1. Розвинута тонка моторика пальців рук та долоні. Великий 
Палець руки повинен мати прямий кут по відношенню до решти 
пальців. 
2. Добре розвинуті м′язи спини, відсутність патології в 
розвитку  хребта. 
3. Вміння координувати рухи і зір. 
4. Повноцінний зір. 
5. Добре розвинуте слухове сприйняття. 
6. Зрівноважені сили нервових процесів збудження та 
гальмування. 
7. Вміння застосовувати вольові зусилля в різних ситуаціях. 

2 Інтелектуальна 
готовність 

1. Наявність наочно-образного мислення (в початковій стадії 
розвитку). 
2. Володіння системою уявлень про живу і неживу природу та 
соціальні явища, відповідно до вимог програми. 
3. Наявність творчої уяви, як новоутворення дошкільного 
дитинства. 
4. Розвиток монологічної і діалогічної мови. Уміння довільно 
вступати в діалог, складати прості, складносурядні та 
складнопідрядні  речення, короткі оповідання. 
5. Наявність словникового запасу, що відповідає даному віку. 
Добре розвинута звукова культура мови. 
6. Виявлення допитливості і пізнавальної активності. Вміння та 
бажання задавати питання і вимагати на них об′єктивної відповіді. 
7. Вміння  прийняти навчальне завдання і виконувати його, 
відповідно вимогам дорослого. Володіння різними способами 
виконання завдання. 

3 Мотиваційна 
готовність 

1. Адекватність бажання ходити до школи. Наявність позитивних 
мотивів. 

4 Соціальна 
готовність 

1. Відсутність шкільної фобії. 
2. Розуміння соціальної ролі вчителя, що відрізняється від функцій 
вихователя і мами. 
3. Розуміння своєї соціальної ролі учня, для якого ведучою 
діяльністю є не гра, а навчання, що базується на праці і нових 
обов′язках.  

5 Рівень розвитку 
спілкування 

1. Довільність в спілкуванні з дорослими :вміння прийняти 
навчальне завдання  і вказівки дорослого. 
2. Відсутність безпосередності  та імпульсивності в 
спілкуванні. 
3. Розуміння іронічного і жартівливого тону та адекватна 
реакція на нього. 
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4. Вміння будувати взаємостосунки з ровесниками, приймати 
двійну позицію в процесі спільної діяльності. 
5. Чітке дотримання правил гри. 
6. Вміння самостійно організовувати спільну діяльність. 

6 Особистісний 
розвиток 

1. Адекватність самооцінку і вміння об′єктивно оцінювати 
вчинки оточуючих. 
2. Володіння нормами поведінки. 
3.  Глибина і стійкість у вияві почуттів. Довільність в управлінні 
емоціями і почуттями. 

 
Особливості пізнавальних процесів шестирічних дітей, які починають 

систематично навчатися  
 

Новоутворення у сфері особистості за правильних умов виховання 
закономірно ведуть до позитивних зрушень у розвитку всіх психічних пізнавальних 
процесів - сприймання, пам 'яті, уяви, мислення, уваги. Ці процеси у старшому 
дошкільному віці набирають довільного характеру, збагачуються за змістом та 
удосконалюються за своїми регулятивними функціями. 

У старших дошкільників переважає мимовільна увага. У процесі пізнання 
розвивається довільна увага. Бажання пізнати, зрозуміти, вирішити тощо - усі ці 
види розумової діяльності розвивають увагу, забезпечуючи її стійкість та силу 
зосередженості. Захоплені цікавою роботою діти цього віку можуть за вимогою 
дорослого займатися й нецікавою роботою, але потрібною, обов'язковою. Вона 
потребує від дитини вольової уваги, завдяки якій дитина стає здатною 
підпорядковувати свою увагу вимогам педагога, зосереджуватися, керувати своєю 
психічною діяльністю. 

Розвиток уваги безпосередньо пов'язаний із 
формуванням сприймання. Сприймання предметів та явищ 
навколишньої дійсності формується як відносно самостійний 
процес (у ранньому дитинстві, як відомо, сприймання є 

складовою частиною діяльності дитини з предметами). Старші дошкільники 
виявляють риси більш стійкого й цілеспрямованого сприймання, ніж діти 
молодшого дошкільного віку. В їхнє сприймання „включаються" другі сигнальні 
зв'язки, що надають йому узагальнюючого характеру, 
тобто сприймання старших дошкільників стає 
категоріальним. Пам’ять дитини 6-го року життя є довільною і носить наочний, 
образний характер. Дитина має певний досвід навмисного запам'ятовування та 
відтворення, набутий у життєвих ситуаціях та іграх, що погребують довільності 
процесів пам'яті. За умови правильного керівництва в процесі систематичної 
діяльності відбувається посилений розвиток і якісна перебудова пам'яті. 
Формування мимовільної пам'яті передбачає організацію сприйняття, осмислення, 
усвідомлення дітьми певного матеріалу. Чим активніша й змістовніша діяльність 

 
СПРИЙМАННЯ 

ПАМ’ЯТЬ 
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дітей з матеріалом, тим вищий рівень його запам'ятовування. Формі мимовільного 
запам'ятовування відповідають ситуації з ігровою мотивацією. Розвивати в дітей 
довільну пам'ять - значить організовувати діяльність, у якій дитина бере участь (а 
потім ставить сама завдання щось запам'ятати) і використовує прийоми та способи 
запам'ятовування. Ефективний розвиток пам'яті дітей значно підвищує культуру 
їхньої мислительної діяльності. 

Мислительна діяльність проявляється у дитини в 
різноманітних формах: як наочно-дійове, наочно-образне й 
логічне, теоретичне мислення. Наочно-образне мислення 

вплітається у практичну діяльність: виконуючи завдання, дитина реально оперує 
предметами. При наочно-образному мисленні вона спирається на образи 
предметів чи уявлення, малює у своїй уяві ситуацію, у якій уявно діє. Логічне, 
теоретичне мислення ґрунтується на перетворенні понять і побудованих на їх 
основі суджень. У старшого дошкільника з'являється не тільки вміння оперувати 
уявленнями, а й збагачення змісту цих уявлень. Окрім того, дитина стає здатною 
оперувати не лише поодинокими чуттєвими образами предметів, а й більш 
узагальненими уявленнями, у яких об'єднуються й поодинокі враження, і 
судження про ці предмети. Це означає, що мислення дитини відділяється від 
сприймання і, водночас, від практичної дії та перетворюється на відносно 
самостійний процес. Формування у старших дошкільників форм словесного 
(вербального) мислення є надзвичайно важливим у тому відношенні, що дитина 
готується до засвоєння розумових дій, які є характерними для шкільного 
навчання. 

Розвиток образного мислення допомагає дитині користуватися в іграх і 
заняттях планами, схемами, моделями (план кімнати, майданчика, модель слова, 
задачі). Центром свідомої діяльності шестирічної дитини, яка почала 

систематично навчатися є мислення 
(Л.С.Виготський). Розвиток словесно-логічного 
мислення, розсудливого мислення, яке протікає у 
ході засвоєння наукових знань, перебудовує і всі 
інші пізнавальні процеси: «Память в этом 
возрасте становится мыслящей, а восприятие - 
думающим» (Эльконин Д.Б., 1989, с. 56). 
Засвоєння у ході навчальної діяльності основ 
теоретичного мислення призводить до 
самоусвідомлення, виникнення та розвитку 
нових якісних новоутворень як рефлексія, аналіз; 
внутрішній план дій. 

У нерозривному зв'язку з розвитком 
мислення дитини здійснюється й мовний 
розвиток. Вища форма розумової роботи - за 
допомогою внутрішньої мови: дитина розв’язує 

 
МИСЛЕННЯ 
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задачу мовчки і фіксує результат. Опанування у старшому дошкільному віці 
зв'язної та виразної мови, засвоєння її граматичної структури, а також розвиток 
функцій внутрішнього мовлення виступають основними передумовами засвоєння 
писемної мови. 

Невіддільною від розвитку мислення і мови є уява 
дошкільника. Уява зароджується в „надрах" уявлень про 
навколишню дійсність, але не зводиться до них. Старші 

дошкільники здатні підпорядковувати процес фантазування власній меті. Отже, у 
цьому віці розвивається не тільки репродуктивна уява, але й зароджується творча. 
У зв'язку з формуванням внутрішнього світу дитини - її образу „Я", самооцінки та 
інших новоутворень - з'являється також особливий вид уяви - мрія, що знаходить 
свій вияв у створенні образів бажаного для дитини у майбутньому. 

Психічні процеси не тільки виявляються, але й формуються у різних 
специфічних дитячих видах діяльності. Провідною діяльністю залишається гра. 
Шостий рік життя - це вік розквіту сюжетно-рольових ігор, ігор-драматизацій, ігор 
з чіткими правилами, ігор колективних і самостійних. Творчість дитини яскраво 
проявляється в тому, що вона попередньо задумує, а потім втілює задум у 
власному малюнку, оповіданні або казці. 

Діти шестирічного віку можуть довільно спрямовувати свої дії – практичні й 
пізнавальні, додержуватись правил тільки для досягнення близьких і зрозумілих 
цілей. Тривале напруження довільної уваги може викликати значні, часто надмірні 
труднощі, призвести до перевтоми, виснаження, пасивності. Це вимагає від 
учителів, вихователів, батьків особливого підходу до шестиліток, врахування 
перехідного характеру віку. 

Коли вчитель у школі чи в дитячому садку починає одразу застосовувати 
шкільні методи навчання, розраховані на дітей того віку, у яких основні 
передумови навчальної діяльності вже є, це може призвести до того, що дитині 
або вдасться «підтягнутись», пристосуватись до нових умов, часто за рахунок 
психофізіологічного резерву або вона втратить віру в свої можливості, почне 
негативно ставитись до школи і навчання, а можливо, й захворіє. Негативних 
випадків досить багато. 

УЯВА 
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Схема нормального розвитку 
 

Пізнавальні 
здібності 

Навички 
самообслуговування 

Соціальні навички Розмовна мова 

Вік: 48-60 місяців 
Може провести 4 
протилежні аналогії (лід 
холодний, а вогонь 
гарячий). Вгадує 
реальне закінчення події 
або оповідання. Називає 
деякі літери та цифри. 
Розширюється відчуття 
часу. Може розповідати 
про події вчорашнього 
дня або минулого тижня 
(дуже давно), про 
сьогоднішній день та те, 
що відбудеться завтра. 
Дає вказану кількість 
предметів (1-5). 
Переказує 3 основні 
факти з оповідання. 
Підказує римуючі слова 
для закінчення рядка. 
Малює людину за 6 
характерними ознаками, 
такими, як: голова, 
тулуб, руки ноги. Може 
називати і показувати на 
малюнку частини тіла, 
що належать йому. 
Малює, називає, описує 
малюнок, який можна 
впізнати. Знає назву 
своєї вулиці та міста. 
Має більш тривалу 
увагу. Вчиться, 
спостерігаючи та 
слухаючи дорослого, а 
також методом спроб. 
Легко відволікається. 

Виконує одну із 
буденних групових 
робіт після одного 
нагадування. 
Самостійно бере 
(повертає) матеріали, 
необхідні для виконання 
завдання. Ріже та 
намащує м’які речовини 
столовим ножем. 
Зашнуровує черевики. 
Вдягається без 
сторонньої допомоги. 
Шмаркається при 
одному нагадуванні. 
Чистить зуби під 
наглядом. Сам застібає 
замок-“блискавку”. 

Пояснює причини 
почуттів своїх 
товаришів. Послідовно і 
самостійно намагається 
виконати завдання, що 
відповідає рівню 
розвитку. 
Обережно поводиться з 
речами, що належать 
іншим. Припиняє 
негідну поведінку після 
першого зауваження. 
Грає в прості настільні 
ігри. Сюжетно-рольові 
ігри ближчі до 
реальності, надає увагу 
деталям і простору. 
Розв’язує проблеми з 
ровесниками шляхом 
обміну, переконання або 
переговорів. Розповідає 
по недавні заняття 
(події). 

Запитує “коли, як і 
чому”. З’єднує 
речення (наприклад: 
“Я люблю шоколадне 
печиво та молоко”). 
Розповідає про 
причини, вико-
ристовуючи слова: 
“бо” і “отже”. Вживає 
незвичайні дієслова та 
іменники. Визначає 
знайомі іменники. 
Демонструє різні 
способи вживання 
мови (отримання або 
надання інформації, 
висловлення фантазій, 
думок). 
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Вік: 60-72 місяці 

Дуже точно переказує 
оповідання з 
ілюстрованої книжки. 
Називає всі числівники 
(1-10) і більшість літер 
абетки. Вміє порахувати 
12 предметів. Користу-
ється матеріалами і 
приладами у класі 
(такими, як ножиці та 
фарби) правильно і у 
відповідності з 
призначенням. 
Відповідає на питання 
про додавання та 
віднімання об’єктів у 
межах 5. Показує “Де-
кілька, більшість, усі, 
середній, останній”.  
Починає співвідносити 
час на годиннику з 
денним розкладом. 
Читає 10 поширених 
слів. Помітно 
збільшується тривалість 
уваги. Вчиться через 
вказівки (настанови) 
дорослих та ігри. Коли 
цікаво, може ігнорувати 
те, що відволікає. 
Поняття часу 
розширюється, 
охоплюючи минуле та 
майбутнє в термінах 
основних подій 
(наприклад, “Різдво 
прийде після двох 
вихідних”). Може 
сказати, чим об’кти 
подібні і чим 
відрізняються . Складає 
мозаїку з 10 і більше 
елементів. 

Одягається цілком 
самостійно. Сам 
роз’вязує шнурки на 
черевиках. Самостійно 
чистить зуби . Безпечно 
переходить вулицю. 
Впевнено тримає 
тарілку з хлібом або ка-
напку. Самостійно 
розплітає або заплітає 
волосся 

Самостійно заводить 
друзів серед інших 
дітей. Послідовно 
вирішує проблеми у 
важких ситуаціях . Грає 
у змагальні ігри. Бере 
разом з іншими дітьми 
участь у кооперативних 
іграх, що передбачають 
групове прийняття 
рішень, розподіл ролей. 
Чесну гру. Вітає, 
підтримує чи допомагає 
іншій дитині. 
Висловлює позитивні 
твердження відносно 
своєї унікальності та 
здібностей. Самостійно 
виконує всі аспекти 
завдання, що відповідає 
розвитку. Самостійно 
працює протягом 20 хв. 
Визначає та керується 5-
ма класними правилами 

 

 



 19

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ  
ДО ШКОЛИ 

Джерело: Розвиток наочно-образного  та логічного  
мислення у дітей 5-7 років. – Тернопіль: «Богдан», 1998 –  80 с. 

 
Тренування образного мислення 

 
 Перш ніж розглянути особливості образного мислення, слід хоча б декілька 

слів сказати про етапи розвитку мислення взагалі. Вважають, що основою 
розвитку мислення є формування вдосконалення 
мисленнєвих дій. У дошкільному віці оволодіння цими 
діями відбувається таким чином: спершу дитина діє у 
зовнішньому плані, оперуючи безпосередньо з 

предметами змінюючи їх стан чи властивості; потім відбувається інтеріоризація 
цих дій, тобто їх перехід у внутрішній план і перетворення, у дії мисленнєві. При 
цьому мисленнєві дії дитини набирають або форму дії з образами, або форму дії із 
знаками (словами, числами тощо.). Відповідно розрізняють три форми мисленнєвої 
діяльності — наочно-дієву, образну і словесно-логічну. 

Мислення — це активний пошук зв'язків і відношень між різними подіями, 
явищами, предметами. Спрямованість на відображення зв'язків і відношень, які не 
спостерігаються прямо (наприклад, причинно-наслідкових тощо) на виділення в 
предметах і явищах суттєвого, важливого і несуттєвого, неважливого, а також 
загального і окремого відрізняє мислення від інших пізнавальних процесів.  

Наочно-дієве мислення — це виділення зв'язків і відношень шляхом реальної 
дії з предметами. Цей вид мислення є первинним і, у порівнянні з іншими видами 
мислення, значно переважає у дітей 4-5 років. Дитина 5-7 років вдається до цього 
виду мислення, як правило, тоді, коли перед нею постає завдання, для виконання 
якого у неї немає досвіду і знань, або ж їх дуже мало. В інших випадках починають 
домінувати дії з образами. Діючи з образами подумки, дитина уявляє собі реальну 
дію з предметами та її результат і таким чином виконує завдання, яке постало 

перед нею. Забезпечує цей процес 
образне мислення. У 6-7 років дитина 
все більше починає діяти із знаками. 
Такі дії вимагають відволікатися від 
реальних предметів. Як замінники цих 
предметів використовуються слова і 
числа. Мислення, яке оперує знаками, 
називається логічним мисленням. 

Яке мислення важливіше — 
образне чи логічне? Однозначно 
відповісти на це питання неможливо. 
Це залежить від багатьох факторів. 

ПРЕДМЕТИ, 
ОБРАЗИ, ЗНАКИ 
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Наприклад, від умов завдання, яке потрібно виконати, чи від ситуації, в якій 
знаходиться людина. Так, образне мислення є більш ефективним у тих випадках, 
коли суттєві властивості предмета чи явища можна собі уявити, побачити 
внутрішнім зором. Проте коли ці властивості є прихованими, і уявити їх 
неможливо, але можна позначити словами чи іншими знаками, без логічного 
мислення не обійтися. 

Основний наголос у тренуванні мислення дитини 5-7 років слід робити на 
розвиток образного мислення, оскільки, як показують експериментальні дані, 
успішність навчання залежить саме від його ефективності. Високий рівень 
розвитку логічного мислення сам по собі ще не гарантує такого успіху. 

Що саме потрібно розвивати ? 
Образне мислення — основний вид мислення дітей 5-7-

річного віку. І, як свідчать дослідження психологів, вже в цьому 
віці з допомогою спеціального тренування діти можуть оволодіти 

багатьма можливостями, пов'язаними з цим видом мислення. Наприклад, вони 
можуть навчитися подумки перетворювати образи реальних предметів, .будувати 
наочні моделі (на зразок схем), які відображають суттєві властивості об'єктів або 
явищ, планувати свої дії подумки. 

 
Щоб дитина навчилася всього цього, тренування образного мислення на цьому 

віковому етапі слід спрямовувати на розвиток таких здатностей: 
 

1. Здійснювати оперування образом подумки. 
Оперування образами складає основу образного мислення. Що означає 

"оперувати образом"? Це означає — здійснювати з ним різноманітні мисленнєві 
перетворення (дії), наприклад, такі як: поворот, перегрупування початкових 
елементів, розчленовування і з'єднування їх в цілість та інші. Одночасно важливо, 
щоб образ не розпливався, не бліднів, не зникав і не спотворювався. Досягнути 
цього досить важко. Проте, незважаючи на складність, деякими із вказаних дій 
можуть оволодіти навіть п'ятирічні малюки. Правда, для цього потрібне 
спеціальне тренування. 

2. Орієнтуватися в просторі з допомогою простої план-схеми, а також 
самостійно її створювати. 

Необхідність орієнтуватися в просторі виникає у людини від моменту 
народження, і вирішує вона це завдання з допомогою просторового мислення 
(просторове мислення — різновид образного). Здатність орієнтуватися у просторі в 
своєму розвитку проходить через два основних етапи: перший — це безпосереднє 
орієнтування у просторі, яке здійснюється на рівні сприйняття; другий — 
опосередковане, що спирається на просторові уявлення. У 5 років дитина вже 
досить непогано орієнтується у реальному просторі. У зв'язку з цим все 
актуальнішим стає формування у неї просторових уявлень. Формування таких 
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уявлень передбачає перш за все розвиток вміння будувати елементарні 
схематизовані образи простору і застосовувати їх в реальній ситуації. 

3. "Читати" і створювати прості схематичні зображення різноманітних 
об'єктів. 

Реальний предмет (чи інший об'єкт) завжди більш інформативний, ніж його 
образ. Але, на відміну від предмета, його образ динамічніший і оперативніший; 
він є наочним, узагальненим і схематизованим відображенням цього предмета; 
виділяє в ньому зміст, важливий з погляду виконання того чи іншого пізнавального 
або практичного завдання. Саме тому дії образного мислення часто характеризують 
як дії для побудови і застосування схематизованих образів, які відображають 
зв'язки і відношення реальних об'єктів. Тренування образного мислення дітей 5-6 
років обов'язково повинне містити вправи на розвиток таких дій. Наприклад, у 
цьому віці дитина вже може навчитися орієнтуватися у схематичному зображенні 
простого за формою предмета, пози людини, невеликого літературного твору, а 
також спроможна набути елементарні навики самостійного створення таких 
зображень. 

4. Планувати свої дії подумки. 
На певному етапі розвитку образного мислення у дитини виникає ще одна 

важлива здатність — здатність планувати свої дії подумки. Завдяки цій здатності у 
неї з'являється можливість попередньо уявити те, що вона отримає внаслідок своїх 
зусиль, тобто можливість мати образ майбутнього результату, образ того, що 
реально ще не існує, що неможливо сприйняти. Окрім того, ця здатність відкриває 
нові можливості для планування різних шляхів досягнення мети, для вивчення й 
вибору різних способів виконання завдання. 

Адже, оперуючи предметами подумки, уявляючи різні варіанти їх можливих 
перетворень, можна швидше прийти до правильного рішення, ніж виконуючи 
реальні дії. Особливо в ситуаціях, коли можливості виконання таких дій обмежені. 
Сенситивним (найбільш інтенсивним) періодом для розвитку здатності діяти 
подумки вважають молодший шкільний вік, коли формуються навики навчальної 
діяльності . Проте основи розвитку цієї здатності важливо закладати ще задовго до 
початку навчання у школі. 

 
Тренування логічного мислення  

 
Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою стадією 

розвитку мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і 
складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розвиток логічного мислення 
вимагає не лише високої розумової активності, але й передбачає наявність у 
людини певної суми знань про спільні і суттєві ознаки предметів та явищ 
навколишнього світу. Дослідження психологів свідчать про те, що лише на 14 році 
життя дитина досягає стадії формально-логічних операцій, після чого її мислення 
стає все більш схожим на мислення дорослої людини. 
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Проте основи розвитку логічного мислення закладаються ще в дошкільному 
дитинстві. Вже у 5-7 років дитина здатна оволодіти на елементарному рівні такими 
способами логічного мислення як порівняння, узагальнення, класифікація, 
систематизація і змістове співвідношення. Тому у цьому віці дітей вже можна 
навчати цих способів. 

Як навчити дитину порівнювати ? 
Спершу спробуємо визначити, що таке порівняння. У психологічній 

літературі порівнянням називають особливий спосіб мислення, спрямований на 
виявлення ознак подібності й відмінності між предметами та явищами. До 5-6 
років дитина вже вміє порівнювати різні предмети між собою, але робить це, як 
правило, на основі лише декількох ознак (наприклад, форми, кольору та деяких 
інших). При цьому виокремлення цих ознак має, швидше, випадковий характер, а 
всебічний аналіз об'єкта ще не проводиться. І завдання навчити дошкільнят цього 
способу полягає, насамперед, в тому, щоб зробити процес порівняння більш 
усвідомленим і керованим. 

 
Навчаючись способу порівняння, дитина повинна оволодіти такими вміннями: 

1. Виділяти ознаки об'єкта на основі співставлення його з іншим 
об'єктом. 

З багатьох властивостей і ознак, що характерні для різних 
предметів, діти 5-7 років зазвичай виділяють не більше 2-3. 
Щоб дитина змогла побачити усе різноманіття властивостей, 

вона повинна навчитися аналізувати предмет з різних боків, порівняти цей предмет з 
другим предметом, який має інші властивості. Для цього спершу слід добирати для 
порівняння такі предмети, властивості яких було б легко помітити і зрозуміти. 
Потім важливо поступово показувати дитині "приховані" властивості цих предметів 
і вчити-її називати їх. 

2. Визначати спільні і відмінні ознаки порівнюваних об'єктів. 
Важливо навчити дитину не лише виділяти ознаки і властивості 

різноманітних предметів, але й визначати, які з них є спільними для порівнюваних 
предметів, а за якими ці предмети відрізняються один від одного. Для цього 
спершу слід навчити дитину вміння проводити порівняльний аналіз виділених 
властивостей і знаходити у них відмінності. І лише після цього можна переходити 
до спільних властивостей. При цьому важливо навчити дитину бачити спільні 
властивості як двох предметів, так і кількох. 

3. Відрізняти важливі і неважливі ознаки об'єкта. 
Крім спільних і відмінних ознак предмета, потрібно навчити дитину 

відрізняти суттєві, важливі властивості й ознаки від несуттєвих, другорядних. 
Починати таке навчання слід з демонстрування різниці між суттєвою ознакою і 
несуттєвою. Для цього можна використовувати завдання з наочним матеріалом, в 
яких суттєва ознака попередньо задана чи знаходиться немов на поверхні. 
Наприклад, два різних фруктових дерева можуть бути «схожими» одне на одне або 

 
ПРАКТИКА 



 23

відрізнятися за дуже багатьма властивостями: формою, величиною, плодами, які 
на них ростуть. Але у всіх цих дерев залишається незмінною одна ознака: на них 
ростуть фрукти. Це і дозволяє називати їх фруктовими деревами. Якщо взяти іншу 
частину дерева, наприклад, листя чи колір кори, то наявність такої ознаки ще не є 
достатньою для того, щоб визначити, чи справді це дерево фруктове. З цього 
можна зробити висновок, що якщо змінювати «несуттєві» ознаки, предмет 
однаково буде відноситися до того самого поняття, а якщо змінити «суттєву» 
ознаку, предмет стане іншим. 

Крім того, важливо показати на простих прикладах, як співвідносяться між 
собою поняття «спільна» ознака і «суттєва» ознака. Зверніть увагу малюка на те, 
що «спільна» ознака не завжди є «суттєвою», але «суттєва» — завжди «спільна». 
Наприклад, покажіть дитині два предмети, у яких «спільною», але «несуттєвою» 
ознакою є форма, а «спільною» і «суттєвою» — колір. 

Оволодіння вмінням знаходити суттєві ознаки об'єкта є важливою 
передумовою формування здатності узагальнювати. 

 
Навчання способів «узагальнення» і «класифікації» 

Класифікація — це вміння подумки поділяти предмети на класи за їх 
найбільш суттєвими ознаками. 

Для проведення класифікації необхідно вміти аналізувати матеріал, 
співставляти (співвідносити) один з одним окремі його елементи, знаходити в них 
спільні ознаки, здійснювати на .основі цього узагальнення, розподіляти предмети 
на групи на основі виділених в них і відображених у слові — назві групи — 
спільних ознак. 

Таким чином, проведення класифікації передбачає використання таких 
способів мислення як порівняння й узагальнення. Спосіб порівняння докладно 
описаний в главі "Як навчити дитину порівнювати?". А узагальнення — це 
здатність подумки об'єднувати предмети і явища за їх спільними і суттєвими 
ознаками. 

Оволодіти способами узагальнення та класифікації у повному обсязі 
дошкільнята поки що неспроможні. Їм ще важко буде засвоїти необхідні для цього 
елементи формальної логіки. Проте деяких умінь, необхідних для оволодіння цими 
способами логічного мислення, навчити їх можна. Наприклад, у дитини можна 
сформувати такі вміння: 

 
1. Відносити конкретний об'єкт до заданого дорослим класу і, навпаки, 

конкретизувати задане, дорослим загальне поняття через окремі (дія віднесення). 
Для того, щоб віднести конкретний об'єкт до заданого дорослим класу 

(наприклад, чашку — до класу «посуд») чи конкретизувати задане дорослим 
загальне поняття через окремі (наприклад, "взуття" — це чобітки, черевики, 
сандали, тапки) дитина повинна знати узагальнюючі слова. Лише за цієї умови 
можливо зробити узагальнення і провести подальшу класифікацію. З такими 
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словами вона знайомиться зазвичай в процесі спілкування з дорослими — під час 
бесід, читання дитячої літератури, виконання різноманітних доручень, а також 
безпосередньо в ігровій діяльності. Ще ефективнішим методом є спеціально 
організовані заняття, під час яких дітям даються узагальнені назви, що 
відповідають їх рівневі знань і життєвих уявлень. Найважчими для дітей 5-7 років 
є такі узагальнюючі слова: взуття, комахи, меблі, фрукти, інструменти, транспорт, 
дерева, зброя, місяці року та низка інших. Оскільки пасивний словник дитини 
ширший, ніж активний, дитина може розуміти ці слова, але не вживати у своєму 
мовленні. 

2. Групувати об'єкти на основі самостійно знайдених спільних ознак і 
позначати утворену групу словом (дії узагальнення і позначення).  

Це вміння розвивається, проходячи через кілька етапів. Спершу дитина 
об'єднує предмети в одну групу, але назвати утворену групу не може, оскільки 
недостатньо добре усвідомлює спільні ознаки цих предметів. На наступному етапі 
дитина вже робить спроби позначити згруповані предмети, але замість родового 
слова використовує назву одного з предметів групи (яблуко, груша, слива — 
«яблука») чи вказує на дію, яку може робити предмет, або на те, як можна діяти з 
цим предметом (диван, крісло, стіл — «сидіти»). 

Основна проблема цього етапу — невміння виділяти спільні ознаки і 
позначати їх узагальнюючим словом. Третій етап відрізняється від попереднього 
тим, що на ньому дитина вже вживає узагальнену назву для позначення групи як 
одного цілого. Проте, як і на попередньому етапі, називання групи узагальнюючим 
словом відбувається лише після реально проведеного групування предметів. 
Найважливішим є четвертий, завершальний етап, на якому формується так зване 
«випереджуюче узагальнення». На цьому етапі дитина ще до проведення 
групування предметів може позначити їх родовим поняттям. Оволодіння 
випереджуючим словесним узагальненням сприяє розвиткові вміння здійснювати 
групування подумки. 

3. Розподіляти об'єкти за класами (дія класифікації). 
На відміну від узагальнення, класифікація, крім тих дій, які вже 

«розглядалися, передбачає проведення розподілу об'єктів за класами (чи предметів 
на групи). Такий розподіл завжди має відносний характер, оскільки багато об'єктів, 
завдяки своїй складності, не можуть бути зараховані лише до якогось одного класу. 
Все залежить від того, на основі чого проводиться класифікація. Основою для 
класифікації є ознака, за якою певна велика кількість предметів поділяється на 
класи. Одні й ті ж предмети можна класифікувати по-різному, залежно від того, 
яка ознака покладена в основу класифікації (наприклад, у грі «Універсальний 
магазин» такою основою може стати вид «товару» — фрукти, овочі тощо; а якщо за 
основу взяти іншу ознаку, скажімо, колір чи ціну «товару», то його кінцевий 
розподіл виглядатиме зовсім по-іншому). 

Під час тренування здібностей щодо класифікації важливо також вміти 
співвідносити поняття різного ступеню узагальнення. Окремі об'єкти можуть бути 
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об'єднані поняттям другого ступеню узагальнення (наприклад, окунь, карась, щука 
— риби), а це поняття, в свою чергу, разом з іншими поняттями такого ж роду, може 
входити в поняття ще ширшого охоплення явищ — в поняття третього ступеню 
узагальнення (наприклад, риби, птахи, звірі — тварини) тощо. Існують ще й інші 
правила проведення класифікації, але навчати їх бажано у трохи старшому віці. 

 
Навчання способу "систематизація" 

Що таке систематизація і якими вміннями повинна оволодіти дитина, щоб 
навчитися систематизувати ? 

Систематизувати — означає приводити до системи, розміщувати об'єкти за 
певним порядком, встановлювати певну послідовність. Серіація — це 
впорядковування об'єктів за ступенем інтенсивності одної чи декількох ознак. 
Кожний елемент, включений у серіаційний ряд, перебуває в певних відношеннях із 
сусідніми елементами: вираженість в ньому ознаки, яка варіюється, одночасно 
більша, ніж в одному з них, і менша, ніж в другому. 

У 5-7 років дитина може оволодіти такими вміннями, необхідними для 
здійснення систематизації: 

1. Знаходити закономірність розміщення об'єктів, впорядкованих за 
одною ознакою і розташованих в одному ряді. 

Це вміння добре розвивається під час виконання завдань, в яких до вже 
впорядкованих об'єктів слід додати ще один, але такий, який би не порушив 
закономірність їх розміщення. Виконати завдання можна лише у тому випадку, 
коли вдається знайти цю закономірність. А щоб знайти її, дитина повинна уважно 
проаналізувати кожний об'єкт, включений в ряд, і знайти принцип чи ознаку, за 
якими кожний наступний об'єкт відрізняється від попереднього. Починати 
тренування краще з таких завдань, в яких необхідні ознаки представлені наочно, 
щоб дитина могла виявити їх візуально. Такими ознаками можуть бути зміна 
кількості елементів об'єкта, зміна його кольору, форми тощо. 

2. Впорядковувати об'єкти, розміщені в ряді за принципом випадковості. 
Для розвитку цього вміння використовують складніші завдання. В них 

об'єкти пропонуються у невпорядкованому вигляді. Є два типи таких завдань. 
Перший передбачає розвиток вміння самостійно знаходити наочно представлену 
ознаку, за якою слід впорядковувати об'єкти. Тут важливо, щоб дитина навчилася 
на основі аналізу об'єктів знаходити найбільш суттєву ознаку, властиву кожному з 
них, але яка змінюється від об'єкта до об'єкта. Другий тип завдань спрямований на 
розвиток вміння оперувати абстрактними ознаками (на відміну від наочних). 
Такими ознаками можуть бути якість виконання тих чи інших дій, ступінь 
вираженості особистісних якостей (наприклад, кожний наступний малюк "стрибає 
краще, ніж попередній" чи "активніший, ніж попередній") та інші. І задавати їх 
слід в словесній формі, щоб дитина не мала можливості скористатися якоюсь 
зовнішньою опорою. У цьому випадку впорядковування об'єктів вона повинна 
проводити повністю подумки. Такі завдання дуже корисні не лише для розвитку 
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логічного мислення, але й для розвитку здатності діяти подумки і тренування 
оперативної пам'яті. 

3. Знаходити закономірність розташування об'єктів, впорядкованих на 
основі двох чи більше ознак і розміщених в матриці. 

Для розвитку цього вміння головне — навчити дитину враховувати під час 
пошуку закономірності одночасно декілька ознак. Для цієї мети використовують 
матрицю, у якій слід враховувати відношення між об'єктами не лише за 
горизонталлю, але й за вертикаллю. При цьому починати потрібно з простої 
матриці (2 Х 2) і одної-двох ознак. Такими ознаками можуть бути зміна форми, 
кольору і просторового розміщення об'єкта, зміна кількості об'єктів, додавання чи 
віднімання частин об'єкта. Для успішного виконання цих завдань у дітей необхідно 
розвивати вміння узагальнювати ознаки об'єктів одного ряду і співставляти ці 
ознаки з узагальненими ознаками об'єктів другого ряду. Під час виконання цих 
операцій і здійснюється пошук вирішення задачі. 

Крім того, важливо звернути увагу на розвиток у дитини вміння 
обґрунтовувати своє рішення, доводити правильність чи помилковість цього 
рішення, висувати і перевіряти власні здогади (гіпотези). Дуже корисне і 
самостійне складання найпростіших "матричних" задач. Такі заняття сприяють 
розвиткові не лише логічного, але й творчого мислення. 

 
Навчання способу "змістове співвідношення" 

Коли дитина навчиться співвідносити, порівнювати предмети за їх 
зовнішніми ознаками, наприклад, за формою, кольором, величиною, можна 
переходити до; навчання більш складної інтелектуальної дії — співвідношення 
предметів за змістом. Співвіднести предмети за змістом — означає знайти якісь 

зв'язки між ними. Краще, якщо ці зв'язки 
базуються на суттєвих) ознаках, 
властивостях предметів і явищ. Проте 
важливо вміти спиратися і на 
другорядні, менш важливі властивості й 
ознаки. 

Щоб знаходити ці зв'язки, 
потрібно порівнювати предмети між 
собою, звертаючи увагу на їх функції, 
призначення, інші внутрішні властивості 
чи ознаки. Порівнювані предмети 
можуть мати зв'язки, засновані на різних 

типах відношень. Наприклад, це можуть бути зв'язки, засновані на відношеннях 
типу «частина-ціле» (колесо-машина, будинок-дах), на протилежності властивостей 
предметів чи явищ (наприклад, сіль-цукор, ніч і день тощо), на подібності чи 
приналежності до одного роду або виду (ложка-виделка, яблуко-груша) та інших 
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типах відношень, навчання «змістового співвідношення» — це навчання вмінню 
швидко схоплювати (знаходити) такі відношення. 

Послідовність навчання повинна бути такою: 
1. Змістове співвідношення двох наочно представлених предметів 

(«картинка-картинка»). 
Спершу малюк повинен навчитися співвідносити за змістом предмети, які він 

безпосередньо сприймає. Так йому легше буде аналізувати їхні особливості, 
визначати їх призначення і функції. Для цього дитині пропонують самі предмети 
або їх зображення на картинках. 

2. Співвідношення наочно представленого предмета з предметом, 
позначеним словом («картинка-слово»). 

Співставлення предмета, зображеного на картинці, з предметом, 
представленим у вигляді слова, є для малюка завданням же складнішим. Адже тут, 
щоб виконати завдання, дитина повинна чітко уявляти предмет, заданий у 
словесній формі. Цей етап навчання є якби перехідним до розвитку вміння 
знаходити змістові зв'язки між предметами і явищами, представленими лише 
словесно. 

3. Змістове співвідношення предметів та явищ, представлених у вигляді слів 
(«слово-слово»). 

Слово може позначати якийсь предмет, його окрему властивість, явище 
природи і багато іншого. Спершу слід пропонувати завдання, в яких дитині за 
двома заданими словами потрібно знайти змістовий зв'язок між конкретними 
предметами. Пізніше для співставлення можна пропонувати все більш абстрактні 
поняття, які позначають властивості предметів, природні явища тощо. Одночасно 
важливо, щоб ці поняття були знайомі дитині. 

 
Профілактика шкільної неуспішності молодших школярів 

При недостатньому запасі знань дуже важливо стимулювати інтерес 
дитини до оточуючого, фіксувати її увагу на тому, що вона бачить під час 
прогулянок, екскурсій. Необхідно привчати дитину розповідати про свої 
враження. Такі розповіді слід вислуховувати зацікавлено, навіть, коли вони 
односкладні і сумбурні. Корисно задавати додаткові запитання, намагаючись 
отримати більш детальну і розгорнуту розповідь. 

Батькам слід порадити частіше читати книги, водити в кіно, обговорювати 
побачене і почуте. 

При несформованості позитивного відношення до школи (мотиваційна 
готовність) вчителю необхідно приділяти  дитині на уроках якомога більше уваги. 
Спілкування з нею повинно бути не в “шкільних” а “дошкільних” формах. Воно 
повинно бути безпосереднім, емоційно настроєним. Від такої дитини не можна 
суворо вимагати дотримання правил шкільного життя, не можна сварити і карати 
за їх порушення: це може призвести  до  проявлення стійкого негативного 
відношення до школи , навчання, вчителя. Необхідно дочекатися, поки дитина 
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сама, спостерігаючи за ровесниками, прийде до правильного усвідомлення свого 
нового положення. 

Для підвищення рівня розвитку мислення і мови велике значення має участь 
дитини в колективних іграх в позаурочний час. Необхідно частіше доручати  
дитині виконання ролей, що вимагають прийняття рішень, активного мовного  
спілкування з іншими  дітьми ( наприклад, роль лікаря, капітана, продавця). 
Непотрібно  намагатись “налаштувати“ дитину на розуміння і виконання  завдань 
типу тих, які використовуються для  розвитку мислення  і мови. Це дасть лише  
видимість успіху, при будь якому новому завданні дитина  буде  така ж 
безпорадна як  і раніше  При  низькому рівні розвитку і мови  дитини  з самого 
початку навчання повинні бути забезпечені додаткові індивідуальні заняття, 
направлені на більш повне засвоєння ним навчальної програми. Корисно 
збільшувати об′єм пропедевтичних знань, особливо з математики. При цьому не 
потрібно спішити з напрацюванням навиків: працювати слід над розумінням 
матеріалу, а не над швидкістю. Точністю, безпомилковістю відповідей на всі 
запитання. 

Недостатній рівень образних уявлень – одна з частих причин труднощів в 
навчанні не лише з учнями 6-7 років, а й з пізніше, аж до старших класів. Разом з 
тим, в період їх найбільшого інтенсивного формування  приходиться на 
дошкільний і молодший шкільний вік. Тому, якщо у дитини, що йде в школу, в цій 
сфері прогалини, то їх необхідно якомога швидше компенсувати. Для розвитку 
образних уявлень велике значення має образотворча і конструктивна діяльність. 
Щоб підняти  рівень підготовленості дитини по цьому показнику, необхідно в 
позаурочний час стимулювати заняття малюванням, ліпленням, аплікацією. 
Корисно давати аналогічні домашні завдання. Дуже важливо привити в дитини 
впевненість в свої сили, не допустити виникнення заниженої самооцінки. Для 
цього необхідно частіше хвалити, ніколи не лаяти за допущені помилки, а в 
дружелюбній формі показати, як покращити результат. 

При недостатньому рівню розвитку в дитини дрібних рухів повинні бути ті 
ж види діяльності, що для розвитку образних уявлень, а також можна займатися 
виготовленням намиста (виконання вправ для розвитку моторики руки). 

Для розвитку крупних рухів важливо домагатися рухової активності дитини. 
Не потрібно притягувати її до участі в спортивних змаганнях: невдачі можуть 
відлякати її від фізкультури. Рекомендуються ігри з елементами змагання, народні 
ігри, лазіння по драбині, займатися плаванням, катанням на лижах. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ БАТЬКІВ ДО НАВЧАННЯ ДИТИНИ У 
ШКОЛІ  

Джерело: Психологічний супровід школярів. – Київ 2005 р., с. 74 – 75. 
 

Вступ дитини до школи є переломним моментом її життя: формується новий 
тип взаємин з іншими людьми, виникають нові форми діяльності. Школа з перших 
днів ставить перед дитиною низку завдань. Їй необхідно успішно опанувати 
навчальну діяльність, засвоїти шкільні норми поведінки, долучитися до життя у 
класному колективі, пристосуватися до нових умов розумової праці та режиму. 
Виконання кожного з цих завдань безпосередньо пов’язане з попереднім досвідом 
дитини. 

Чіткі зміни в період вступу дитини до школи виявляються в поведінці. 
Позитивний ефект пристосування до школи впливає на досягнення відносної 
відповідності поведінки вимогам нового середовища. Його забезпечує психологічна 
готовність до виконання завдань, що стоять перед дитиною. Ідеться про соціально-
психологічний аспект адаптації, змістом якого є вироблення най адекватніших форм 
поведінки в умовах мінливого мікро соціального середовища. 

До формальних критеріїв адаптації дітей до школи належать успішність 
навчання й дисциплінованість. Однак важливе значення в процесі адаптації має 
емоційно-вольова стійкість і здатність до соціальних контактів. Нові вимоги, що 
часом перевершують можливості дитини, змінюють стан емоційної сфери, 
спричиняючи стресову реакцію організму. 

Серед тих завдань, які школа ставить перед учнями, вирізняють насамперед 
необхідність засвоєння ними певних знань. Обов’язкова умова виконання цієї вимоги 
– достатній рівень інтелектуального розвитку дитини. 

Психологічна готовність до школи передбачає і соціальну зрілість. 
Домінування мотиву, що спонукає виконувати пропоновані школою вимоги, роль 
учня, а також пізнавальні інтереси забезпечують дитині успішне пристосування до 
нових умов шкільного навчання. Недорозвиток мотиваційно-потребнісної сфери, 
недостатній рівень засвоєння спеціальних норм перешкоджають ефективному 
засвоєнню шкільної системи навчання. 

Навчальна діяльність має колективний характер, тому, вступаючи до школи, 
дитина повинна мати навички кооперативної діяльності та спілкування як з 
однолітками, так і з дорослими. Діти, у яких ці якості несформовані, довше 
встановлюють дружні взаємини, вони губляться в новому оточенні, почуваються 
самотніми : частіше отримують низьку оцінку своєї роботи від учителя. 

Недостатній розвиток волі сприяє появі труднощів у розумінні змісту правил і 
норм поведінки, у розвитку навичок самостійної діяльності. 

Невідреаговані емоційні переживання створюють для 
дитини додаткові труднощі в соціально-психологічній 
адаптації. Суб’єктивним індикатором задоволеності дитини 

перебуванням у школі є її емоційний стан. 

УВАГА, ЕМОЦІЇ 
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Кожен рік для дитини-дошкільника – це ціле життя. Вона стає практично 
іншою за рівнем своїх вмінь, знань. уявлень, особливостей поведінки, сприйняття. 
Тому від того, в якому віці дитина піде в школу, і у яку, дуже багато залежить.  

 
Орієнтовна схема донесення до батьків інформації про психологічне 

дослідження 
Наводяться показники результатів дослідження у навчальних закладах 

Полтавської області «Визначення готовності до школи 6-річних дітей», 
проведеного 2006-2007 н.р. 

Однією з необхідних умов опанування письмом є зрілість кори головного 
мозку, яка відповідає за зорово-моторну координацію. Тобто, дитина має побачену 
фігуру вміти відтворити на аркуші, зосередитися для виконання непривабливого 
завдання. 56 % обстежених виявили достатній та високий 
рівень; середній рівень – 28 %; низький – 14, 5%. 

Як правило, готову до навчання дитину не 
влаштовує роль дошкільника, вона відчуває потребу 
зайняти більш високий статус – школяра. Прагне 
спілкуватися з однолітками та вміє підкоряти свою поведінку законам дитячих 
груп. Дитина здатна виконувати роль учня в умовах школи. Таких першокласників 
виявилось 41,9 %; середній рівень виявили – 21%, низький рівень – 36,6 %. 

Першокласник має володіти певним запасом знань про оточуюче 
середовище: які дерева ростуть навколо, назвати кілька предметів посуду, тварин, 
птахів які живуть на нашій території, пори року, транспорт тощо. Загальну 
обізнаність на високому та достатньому рівні продемонстрували 71%;  середньому 
– 18,8% низькому – 8% дітей. 

Основна база для успішного подальшого навчання дитини не лише протягом 
початкової ланки – це розвиток мислення. Дитина, готова до навчання вміє 
порівнювати кілька предметів (м’яч та кавун, літак та метелик…), знаходити 
спільне, відмінне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (для чого в 
автомобіля гальма?  Чи розтане сніговик, коли на нього одягти шубу?). Високий  
та достатній рівень – 62 %, середній - 26%, низький – 11%. Особливу увагу слід 
приділити тренуванню образного мислення, тобто перевертати, повертати, 
з’єднувати предмети подумки. Планувати свої дії подумки, орієнтуватися у 
просторі за допомогою схеми та самостійно її створювати. Це – основа успішного 
засвоєння математики. І лише 48% першокласників продемонстрували високий та 
достатній рівень, середній – 35% і низький – 15%. 

Батьки – основне джерело безпеки для дитини. Надмірно хвилюючись, 
здійснюючи колотнечу, покладаючи неабиякі сподівання про подальші успіхи 
дитини (а якщо вона буде не в змозі їх виправдати?) ми ризикуємо залякати 
дитину. А хто здатен зосередитися та засвоювати щось нове, коли постійно 
хвилюється, відчуває тривогу, а то й страх? 

 
ПРОСТО ПРО 
СКЛАДНЕ 
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Слід попіклуватися про готовність м’язів пальців до шкільних навантажень. 
Дитина має виконувати всі рухи, де «працюють» пальці: застібати блискавки, 
ґудзики, ліпити, складати конструктори з мілких деталей, малювати тощо. 

Ще одна важлива справа – знайти вчителя, який би підходив саме вашій 
дитині. Для перших трьох класів важливо шукати не школу, а вчителя. Перший 
вчитель – це людина, яка «замінює» батьків. Від того, які стосунки складуться в 
дитини з учителем, залежить, чи буде вона любити школу, чи буде в неї бажання 
вчитися. Постарайтеся довідатися про нього більше, зрозуміти, як він спілкується з 
дітьми. Чи буде схвалювати, чи тільки вимагати? Чи буде сприймати особливості 
дитини: її темп, сприйняття, риси характеру? Якщо ваша дитина чутлива, то дуже 
важливо, щоб вчитель ставився до неї дбайливо, більше заохочував, схвалював, 
підтримував. Якщо дитина дуже активна, чи зможе вчитель направити її активність  
на навчання і справи, а не просто робити зауваження, карати, вимагати дисципліни? 

Сприймайте вчителя як члена вашої команди. Припускайте, що вчитель 
бажає дитині найкращого: він хоче, щоб дитина мала успіхи у навчанні. Ставтеся 
до нього з повагою та демонструйте це ставлення дитині. 

Як треба говорити 
• «Уяви, що ці палички (які пишуть діти на 

уроках письма) – взвод солдат, для якого дуже важливо 
бути однаковими, рівними і красивими». Спробуйте 

найнудніше завдання перетворити у гру.  
• «Здається, як би я не намагалась тобі допомогти, ти всеодно 

засмучений (а). Можливо, зробимо п’ятихвилинну перерву? Хочеш пограти у що-
небудь?» 

• Найбільш важливо – це постійно ВЧИТИ дитину, що ви цінуєте освіту 
та вважаєте навчання надзвичайно важливою справою. «Я знаю, що тобі хотілося 
б, щоб нічого не задавали додому. Пам’ятаю, що і у мене було таке бажання. Але 
навчившись читати, ти зможеш сам ходити до магазину (сам визначати, скільки 
годин, орієнтуватися у програмі телепередач)». Намагайтеся пояснити дитині, де 
можна застосувати отримані знання у повсякденному житті. 

•  Заохочуйте досягнення, звертайте увагу на успіхи «Ти вже вивчив 
ім’я учителів, завів собі двох нових друзів. » Таким чином ви закріплюєте бажану 
вам поведінку. Не загострюйте особливої уваги на недоліках.  

Як не треба говорити 
• «Подумаєш, велике діло! Тобі у школі буде добре, як тільки там 

освоїшся». Ви не робите можливості для дискусії та ризикуєте обмежити себе у 
інформації. Ви не підтримуєте дитину, якщо не намагаєтеся зрозуміти її інтереси і 
не реагуєте на них. Найкраща підтримка – співпереживання: «Це нормально, що 
ти хвилюєшся і трішки знервований(а). Але я впевнена, що з часом ти відчуєш 
себе зручніше і будеш менше нервувати. Що б тобі допомогло відчути себе 
краще?»  

ПРАКТИКУМ ДЛЯ 
БАТЬКІВ 
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• «Твоя вчителька, мабуть, ідіотка. Я ось із нею 
розберусь!» У кожної історії є дві сторони. Правильно було 
б висловити позитивні здогадки. Дитина не буде поважати 
учителя, якщо ви демонструєте неповагу до нього. 

• «В кого ти вдався(лася) такий невдаха? Он Маринка ….» Ні в якому 
разі не порівнюйте дитину з іншими. Нападками на особистість ви лише підсилите 
образу. Критикуйте поведінку, а не людину. «Сьогодні ти написив(ла)неохайно. Я 
впевнена, що коли ти постараєшся, лінії у тебе будуть рівнішими». 

Наразі у навчальних закладах Полтавської області працює 274 практичних 
психологів. Вони разом із вчителями зустрінуть першого вересня шестирічок та 
своїми знаннями, уміннями допоможуть подолати труднощі. Не варто перекладати 
відповідальність за освіту своєї дитини тільки на школу. Лише  спільні зусилля 
вчителя,  психолога та батьків допоможуть виховати успішних людей, які стануть 
надійною опорою для своїх батьків.    

Що порадити батькам під час підготовки дитини до школи? 
• Не лякайте її невдачами та майбутніми проблемами у школі. 
• Частіше розповідайте дитині про щасливі миті своїх шкільних років. 

Це сприятиме зняттю тривожності, яка пов’язана зі школою. 
• Допоможіть дитині одержати інформацію про школу. Це дасть їй 

змогу не розгубитися ( від невідомого можна очікувати щось неприємне ). 
• Пересвідчіться, що вона знає власне 

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адресу, 
імена батьків. 

• Привчайте складати свої речі. 
• Вчіть ефективно реагувати на невдачі та програші. 
• Вчіть дитину етикету власним прикладом. 
• Привчайте до самостійності та самообслуговування. 
• Намагайтеся «звичні речі» перетворити на «ігрові завдання». 
• Намагайтеся відповідати на всі запитання маляти 

 
Самодіагностика для батьків 

За матеріалами опитувальника для самоперевірки, розробленого 
американським психологом Джеральдіною Чейпі. 

 

Оцінка мотиваційної готовності до шкільного навчання 
1. Чи бажає ваша дитина ходити до школи ?     
2. Які вона має знання про школу, знає чим діти займаються в школі ? 
 

Оцінка розвитку пізнання 
1. Чи володіє дитина основними поняттями, наприклад : правий – лівий , 

великий - малий , внизу – вгорі ?   

 
ПРАКТИКУМ ДЛЯ 

БАТЬКІВ 

ПСИХОЛОГ -БАТЬКАМ 
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2. Здатна зрозуміти найпростіші випадки класифікації, наприклад: овочі, 
меблі, рослини ?  

3. Чи може малюк вгадати кінцівку нехитрої історії ?  
4. Чи здатна дитина утримувати в пам’яті і виконувати як мінімум три 

вказівки ? 
 
Оцінка базового досвіду дитини 
1. Чи доводилось дитині супроводжувати Вас в магазин, на пошту?    
2. Чи був малюк у бібліотеці ?    
3. Чи доводилося дитині бувати в селі, в зоопарку, в музеї?    
4. Чи була у Вас можливість регулярно читати малюкові чи розповідати 

йому історії ?  
5. Чи виявляє дитина підвищений інтерес до чого-небудь, є в неї 

улюблена справа? 
 
Оцінка мовного розвитку 
6. Чи легко дитина відповідає на запитання дорослих ?  
7. Чи може дитина пояснити, для чого служать різні речі: щітка, пилосос, 

холодильник ?  
8. Чи в змозі малюк розповісти історію, описати будь-який випадок, що 

відбувся з ним ?   
9. Чи чітко дитина вимовляє слова ?  
10. Чи правильна її мова з точки зору граматики ?  
 
Оцінка рівня емоційного розвитку 
11. Чи виглядає дитина веселою (удома і серед  товаришів ) ? 
12. 18.Чи легко малюку «переключатися» при змінах у звичному 

розпорядку дня, перейти до рішення нової задачі?  
13. Чи здатна дитина працювати самостійно 10 – 15 хв.?  
 
Оцінка вміння спілкуватися 
14. Чи включається малюк у гру з іншими дітьми, чи ділиться з ними?   
15. Чи дотримується він чергування, коли цього вимагає ситуація?  
16. Чи здатна дитина слухати інших, не перебиваючи  ? 
 
Оцінка фізичного розвитку 
17. Чи добре дитина бачить, чує ?  
18. Чи здатна вона посидіти спокійно впродовж деякого часу ?  
19. Чи розвинута в неї координація моторних навичок , наприклад, чи 

може вона грати м’ячем, стрибати, спускатися і підніматися сходами ?  
20. Чи часто вона хворіє ?  
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Зорове сприйняття, зорова пам’ять 
21. Чи може дитина ідентифікувати схожі й несхожі форми ? Наприклад, 

знайти картинку, несхожу на інші ?  
22. Чи може дитина помітити відсутність картинки, якщо їй спочатку 

показати серію з трьох картинок, а потім одну забрати?  
23. Чи здатна дитина розкласти одна за одною (у заданій послідовності) 

серію картинок ?  
24. Чи може малюк інтерпретувати картинку: сформулювати головну 

думку, простежити зв’язки ? 
 
Рівень слухових здібностей  
25. Чи може дитина розрізняти слова, що починаються на різні, але схожі 

звуки, наприклад, ліс /ніс ?  
26. Чи здатна дитина переказати історію, зберігши основну думку й 

послідовність дій ?  
27. Чи ставить дитина запитання про значення слів?    
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З 
ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ  

Лук’яненко Н.О., методист центру практичної психології і соціальної роботи 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського 

В таких умовах популяризації психологічних знань серед учасників навчально-
виховного процесу надзвичайно важливим напрямом роботи 
практичного психолога є просвітницька діяльність.   

При проведенні просвітницької роботи завдання 
психолога полягає не лише в актуалізації проблеми, а й 
визначенні реальних кроків, направлених на її вирішення. 

Така форма роботи потребує певної підготовки, яка включає в себе врахування двох 
моментів: що говорити і як говорити.  

При підготовці лекційного матеріалу перед психологом постає  питання: “З 
чого почати?”. По-перше, слід для себе прояснити ряд моментів: 

1. Для кого я готую виступ? (Портрет аудиторії) 
2. Чому я? (Очікування від доповідача) 
3. Коли заплановано виступ? (Дата, час) 
4. Де буде проходити робота? (Умови роботи) 
5. Яка тема виступу? (Інтереси)  
У великій мірі успіх публічного виступу залежить від змістовної частини 

матеріалу. Головне, щоб були враховані особливості аудиторії, її інтереси.  
Для практичного психолога слід визначити мету виступу і, як продовження, 

очікуваний кінцевий результат. Наприклад, якщо мета виступу перед батьками учнів 
середніх класів “ВІЛ/СНІД. Шляхи розповсюдження інфекції.” носить 
інформативний характер, то кінцевий результат має спонукати батьків підтримати 

 
ПРАКТИКУМ ДЛЯ 

ПСИХОЛОГА 

ЩО говорити 
ЯК говорити 
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дітей у виборі здорового способу життя, апелюючи до цінностей, враховуючи вікові 
особливості розвитку. Головне - чітко визначити мету та кінцевий результат свого 
виступу та у процесі підготовки постійно пам’ятати про них.  

Ще з шкільних років ми пам’ятаємо, що текстове повідомлення за структурою 
складається із: 

- початку; 
- основної частини (кульмінаційного моменту); 
- кінцівки (коли говоримо про публічний виступ, завершення має бути 

оптимістичним та яскравим); 
При роботі над структурою виступу необхідно уявити аудиторію, передбачити 

питання, які хвилюють слухачів та, враховуючи особливості сприйняття (40-
хвилинний виступ краще розбити на чотири 10-хвилинних), поетапно розкривати їх.  

У практичного психолога в арсеналі завжди є інформація для дітей, батьків, 
вчителів, адміністрації. І його завдання - донести її (інформацію) до аудиторії, 
спонукати присутніх до активних дій, а це у великій мірі залежить від майстерності 
виступаючого. У поняття “психологічна майстерність під час виступу” ми 
включаємо ті аспекти, які допомагають практичному психологу навчального закладу 
відповісти на запитання “Як говорити?”. Існує безліч факторів, які впливають на 
сприйняття однією людиною іншої. У перші хвилини, на що аудиторія звертає увагу, 
– це зовнішній вигляд. Оцінюючи виступаючого, звертають увагу на одяг, голос, 
манеру триматися, рухи. І кожна складова формує цілісне сприйняття образу 
психолога. Зовнішній вигляд має відповідати ситуації. Якщо на батьківських зборах 
учнів старших класів - це діловий костюм, то на занятті для дошкільнят – светр 
теплих відтінків, відповідна зачіска. 

Поль Клодель зауважив: “Нужно говорить громко, чтобы тебя услышали. 
Нужно говорить тихо, чтобы тебя послушали.” Особливості мовлення, постановка 
голосу виступаючого у великій мірі впливає на ефективність сприйняття інформації. 
Часто хороший лекційний матеріал втрачає цінність через те, що доповідач говорить 
не чітко, невпевнено, занадто голосно або тихо, занадто швидко або повільно, 
негативно сприймається і монотонність.  

Н.В.Самоукіна визначає ряд типових помилок, які може допускати психолог 
під час свого виступу: 

1. Часте використання складної психологічної термінології. 
2. Демонстрація манер ученого-психолога. 
3. Демонстрація психологічної зарозумілості. 
4. Повчальна позиція. 
5. Надання інформації (менторська позиція). 
6. Неефективна організація лекційного матеріалу. 
Рухи на підсвідомому рівні дають інформацію про стан, настрій, позицію 

доповідача. Існує поняття “дисонанс”: голос звучить впевнено, емоційно, матеріал 
має певну структуру, а рухи видають хвилювання і невпевненість.  
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Володіти своїм тілом, контролювати рухи під силу кожному. Коли 
виступаючий занадто активно жестикулює, нервово перебирає щось у руках, 
чухається, а тим паче стоїть зігнувшись, звичайно, інформація може сприйнятися 
викривлено, викликати недовіру. Тому перед виступом можна прийти в приміщення, 
де буде проходити лекція, і освоїтися, визначивши, де можна зручно стати, як 
проявити відкритість і доброзичливе ставлення до слухачів за допомогою жестів. 

Іноді перелічені прояви свідчать про невпевненість, хвилювання практичного 
психолога. У такому разі слід розібратися в собі, виявити причину, яка викликає 
хвилювання. І хоча переживання виступаючих надзвичайно різнобарвні, внутрішня 
напруга має різні рівні прояву, Н.В.Самоукіна виділяє наступні причини 
хвилювання:  

 недостатній досвід публічних виступів; 
 індивідуальні особливості (невпевненість, боязкість, сором'язливість); 
 боязнь, що слухачам буде нецікаво; 
 страх критики; 
 надмірне занурення у особисті переживання. 

Як можна запобігти хвилюванню: 
1. Знайти доброзичливого слухача та розповісти матеріал йому, при цьому 

установивши контакт очима.  
2. Наробляти досвід читання лекцій: приймати участь у дискусіях, 

обговореннях, частіше висловлювати свою думку. 
3. Перед читанням лекції поговорити з кимсь із слухачів. 
4. Завжди думати про те що говориш, а не як виглядаєш. 
5. Уявити себе актором чи актрисою. Визначити для себе, яку роль (“Я-

образ”), ви можете зіграти. 
6. Керуватися заповітами наших пращурів “Ліпше чути заперечення 

мудрих, аніж потакання нерозумних”. В решті-решт, Дейл Карнегі зауважував, що 
критика - ознака того, що ви не порцелянова статуетка. 

7. Пам’ятати слова Ральфа Емерсона: “Все хорошие ораторы начинали 
как плохие ораторы”. 
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ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ШЕСТИРІЧНИХ ДІТЕЙ ПРИ ВСТУПІ ДО ШКОЛИ  

 
Комплекс методик являє собою докладне практичне керівництво до дії 

практичного психолога дошкільного, загальноосвітнього начального закладу. 
Комплекс методик відповідає наступним вимогам: 

 відповідність віковим психолого-фізіологічним особливостям 5-6-
річної дитини (доступність, об’єм, наочність тощо). 

 дослідженню підлягають основні психологічні новоутворення кризи 
семи років, необхідні для прийняття дитиною нового статусу – статусу молодшого 
школяра та успішного засвоєння навчальної програми. Проходження дитиною 
через кризу семи років – неодмінна умова вступу в молодший шкільний вік та 
формування учбової діяльності – ведучої у цьому віковому періоді. валідність 
психодіагностичних методик; 

 інформативність результатів дослідження, що передбачає діагностику 
вихователів, батьків та самої дитини;  

 зручність та доступність обробки методик, можливість використання 
методик практичними психологами різного кваліфікаційного рівня; 

 зручність у використанні (стимульний матеріал, бланки для відповідей 
тощо);  

 можливість застосування комплексу методик за наявності великої 
кількості дітей; 

 методики спрямовані на виявлення та попередження можливих 
труднощів у навчанні протягом першого року.  

 до переліку включено методики, спрямовані на виявлення біологічної 
зрілості дитини, як важливого фактору готовності до систематичного навчання у 
школі.  

 
Загальна структура та опис комплексу методик щодо визначення 

готовності дитини до школи 
За можливості, визначення психологічної готовності до школи слід проводити 

індивідуально. Зважаючи на особливості роботи практичних психологів у містах, де 
кількість дітей не дозволяє виділити достатньо часу для кожної дитини, деякі 
методики можна використовувати на уроках (“Розфарбуй дерево”, Тест Куглера). 
При проведенні методики “Малюнок людини” у групі, психолог втрачає можливість 
зібрати додаткову важливу інформацію.  

Під час обстеження дітей важливо дотримуватися послідовності апробації 
методик, оскільки так можна отримати додаткові дані про працездатність дитини а 
також врахувати необхідність адаптації дітей до обстеження і встановити період 
оптимальної працездатності для апробації “інтелектуальних” методик. Проте, 
психолог має зважати на особливості поведінки дитини на перших хвилинах 
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спілкування та по ходу визначити оптимальну послідовність проведення методик. 
Послідовність проведення методик може бути наступна: 

1. Тест Куглера; (3 хв.) 
2. Загальна обізнаність; (2-3 хв.) 
3. “Розфарбуй дерево”; (3 хв.) 
4. Послідовність подій; (10 хв.) 
5. Малюнок людини; (8-10 хв.) 
6. Четвертий зайвий; (10-15 хв.) 
7. Навчальна мотивація (автор М.Гінзбург), розроблена в 1988 р. 

М.Р.Гінзбург, експериментальні матеріали і система оцінок – у 1993 р. 
І.Ю.Пахомовою і Р.В.Овчаровою; (8-10 хв.) 

8. Біологічна зрілість. 
Крім того з метою отримання різнопланової інформації, пропонується 

провести анкетування щодо даної проблеми серед вихователів та батьків. 
Матеріали, необхідні для обстеження: 
1 аркуш із “заготовками” для тесту Куглера та методики “Розфарбуй дерево”; 
1 нелінований аркуш для проведення методики “Малюнок людини”; 
1 аркуш для оформлення індивідуальної картки;  
Комплект стимульного матеріалу для проведення методики “Четвертий 

зайвий”; 
Комплект стимульного матеріалу для проведення методики “Послідовність 

подій”; 
Простий олівець; 
Набір кольорових олівців. 

 
Загальні вимоги до організації та проведення психодіагностичного 

обстеження 6-річної дитини 
• тривалість психологічного обстеження має становити 20-30 хвилин, 

оскільки діти такого віку зберігають оптимальний рівень розумової працездатності 
саме протягом цього часу. Можливе проведення діагностичної роботи у два етапи; 

• при обстеженні дітям має виповнитися не 
менше 5 років 6 місяців - вік, раніше якого не доцільно 
проводити запропоновану програму обстеження, яка, 
нагадуємо, спрямована на визначення психологічної 
готовності до школи;  

• організація роботи за визначеним напрямком може бути зосереджена як 
протягом квітня-травня так і починаючи з вересня, відслідковуючи дітей, які досягли 
віку 5 років 6 місяців.  

• перевагу необхідно надавати індивідуальним формам діагностики, 
зважаючи на схильність дітей до наслідування. При проведенні індивідуальної 
психодіагностики психолог має можливість отримати більш детальну інформацію. 

• при групових формах роботи важливо, щоб за партою сиділа одна дитина; 

НАЙВАЖЛИВІША 
ЦІННІСТЬ - ОСОБИСТІСТЬ 
ДИТИНИ ТА ЇЇ ІНТЕРЕСИ 
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• доцільним є попередня поінформованість батьків про поняття 
“Психологічної готовності до школи” (додаток 7), основну мету, зміст проведення 
психологічного дослідження по виявленню рівня психологічної готовності дітей до 
школи а також форму обговорення результатів. Під час такої зустрічі з батьками 
необхідно обговорити організаційні моменти (наявність у дітей кольорових олівців, 
паперу і т.п.). 

• обстеження може відбуватися в присутності батьків (виключення складають 
тільки деякі методики, наприклад, “Будиночок”, “Визначення домінування 
пізнавального чи ігрового мотивів”. Під час проведення цих методик батьки можуть 
відволікати дітей або несвідомою реплікою можуть вплинути на вибір дитини), що 
знімає у дітей і батьків небажане напруження. З іншого боку, це може створювати 
певні труднощі – батьки часто намагаються підказати, коментувати або оцінювати 
відповіді дітей. Тут необхідні такт, витримка, аби втримати батьків на позиції 
спостерігачів. Доцільним є таке місцезнаходження батьків, щоб дитина їх не бачила 
(осторонь);  

• після закінчення виконання всіх завдань, у разі необхідності, батькам 
надаються рекомендації щодо оптимального використання літнього періоду (до 
початку навчання у школі) з метою психологічної підготовки дитини до школи. 
Рекомендується для використання буклет “Я хочу, я можу, я буду добре вчитися. 
Домашній учитель для дбайливих батьків” (результати роботи спеціальної 
дослідницької групи “Методичне забезпечення психологічного супроводу дітей 6-
річного віку при вступі до школи” створену при обласному центрі практичної 
психології і соціальної роботи ПОІППО); 

• якщо обстеження під час прийому до школи проводиться з метою відбору 
найбільш розвинутих дітей у класи або школу з ускладненою програмою (йдеться 
про спеціалізовані навчальні заклади) навчання, процедура має проводитись у 
присутності невеличкої комісії з учителів (а якщо є можливість, логопеда), які 
розташовані осторонь від столу, де сидять психолог, дитина і його батьки. Після 
закінчення обстеження батьків повідомляють, що конкурсна комісія винесе своє 
рішення за результатами обстеження після того, як співбесіду пройдуть всі діти 
шкільного віку;  

• під час співбесіди з дитиною необхідно встановити дружелюбний, безпосе-
редній контакт. Завдання мають носити характер спільної гри. Атмосфера гри 
допомагає майбутнім учням розслабитися, зменшує стресову ситуацію. Особливо це 
важливо під час індивідуального обстеження дитини психологом. Якщо дитина 
сором’язлива, невпевнено почувається, необхідно продумати послідовність 
пропонованих завдань. 

• під час проведення тестування найкраще, коли дитина сидить не прямо 
перед психологом, а дещо збоку (принцип уникнення позиції очі в очі). 

• категорично забороняються будь-які коментарі або оцінювання з боку 
експериментаторів, звертання до батьків або колег, присутніх на обстеженні. Більш 
того, екзаменатор не повинен дозволяти батькам давати будь-які характеристики 
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дитині. Слід також попередити батьків, щоб вони і вдома не робили жодних 
критичних зауважень дитині щодо її відповідей. 

• результати психодіагностичного дослідження мають обов’язково 
доноситися до осіб, які використовуватимуть результати дослідження у вигляді: 

 

психологічної просвіти серед батьків, вихователів “Психологічна готовність 
дитини до школи як необхідна умова для успішного навчання дитини”; 

 

“Методичних рекомендацій для вихователів ДНЗ при підготовці дітей до 
школи”; 

 

в узагальненому вигляді як статистичні дані про кількість неготових дітей до 
школи на наради, семінари для працівників психологічної служби; 

 

матеріалів в узагальненому вигляді статистичних даних про кількість 
неготових дітей до шкільного навчання для засобів масової інформації з метою 

винесення на загал актуальності проблематики; 
• надаючи рекомендації певній цільовій групі, психолог, дотримуючись 

принципу “НЕ ЗАШКОДЬ”, має бути впевненим, що ця інформація не буде 
використана проти дитини; 

• у разі наявності у дошкільному навчальному закладі дітей з особливими 
потребами (дитина стоїть на обліку у психоневрологічному диспансері, має 
психофізіологічні особливості, наявна невідповідність або відхилення у розвитку 
дитини т. ін.) психолог може звернутися за консультацією до районної (за наявності) 
чи обласної психолого-медико-педагогічної комісії (м. Полтава, вул. Нечуй-
Левицького, 4, тел. 7-45-31) з метою: визначення навчального закладу, який 
відповідав би потребам дитини, можливе надання індивідуальної форми навчання, 
відстрочення прийому дитини до школи на один рік; 

• практичний психолог має дотримуватися Етичного кодексу психолога та 
мати на увазі, що обстеження дитини психолого-медико-педагогічною комісією 
можливе лише за згодою батьків та у їх присутності; 

• якщо дитина тривожна, боїться відповідати, з боку експериментатора 
необхідна емоційна підтримка, аж до того, що можна обійняти, приголубити дитину, 
виразити впевненість, що вона добре виконає всі вправи і завдання;  

• під час виконання завдань треба підтримувати дитину, говорити, що вона 
все робить правильно і добре (незалежно від реального результату). Без такого 
зворотного зв'язку тривожна дитина може просто мовчати. Слід зауважити, що 
подібна практика рекомендується у спілкуванні з усіма дітьми, оскільки для них 
дуже важливі позитивні зауваження на їхні відповіді 
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ТЕСТ КУГЛЕРА [2] 
(для визначення шкільної зрілості) 

 
На аркуші паперу намальовано 7 фігур (додаток 1), які поступово 

ускладнюються. Дитині дається завдання змалювати їх як можна точніше. 
Папір має бути НЕЛІНОВАНИМ. 
Фігура 5 (хрест) має бути виконана 7-річною дитиною (норма). З нею 

справляються і “зрілі” до навчання діти 6-річного віку. 
Невиконання малюнка 5 (хрест) 8-річною дитиною у великій мірі свідчить 

про затримку розвитку. 
Якщо дитина перед вступом у школу (7 років) не змогла намалювати фігури 

5, 6, 7, то вона до навчання у школі не готова. (Бажано її направити на 
консультацію до психоневролога). 

Фігури розміщені вертикально на одному боці аркушу.  
 

МЕТОДИКА НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА 
ЗАПАС ПОБУТОВИХ ЗНАНЬ [8] 

1. Як тебе звати? (Назва прізвища замість імені не є помилкою) 
2. Скільки тобі років? 
3. Як звуть твоїх батьків? (Називання зменшувальних імен не 

розглядається як помилка) 
4. Як називається місто (село) в якому ти живеш? 
5. Як називається вулиця, на якій ти проживаєш? 
6. Який у тебе номер будинку, квартири? 
7. Яких тварин ти знаєш? Які з них дикі, а які свійські? (Правильною є та 

відповідь, у якій названі не менше двох домашніх тварин) 
8. У яку пору року з’являється і яку пору року опадає листя з дерев? 
9. Як називається той час, коли ти просинаєшся, обідаєш та готуєшся до 

сну? 
10. Назви предмети одягу та столові прибори, якими ти користуєшся. 

(Правильна відповідь та, у якій перераховані не менше трьох різних столових 
приборів) 

За правильну відповідь на кожне питання нараховується 1 бал. Максимальна 
кількість балів за даною методикою складає 10 балів. 

Для відповіді на кожне питання дитині відводиться по 30 сек. Відсутність 
відповіді протягом цього часу вважається за помилку та оцінюється в 0 балів. 
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ТЕСТ “РОЗФАРБУЙ МАЛЮНОК” (Є.Є. Кравцова) 
 

МЕТА: Визначити рівень розвитку довільності, як здатності діяти у 
відповідності до поставленого завдання. Довільність - важливий компонент 
психологічної готовності до шкільного навчання. Якщо у дитини ця якість не 
сформована, вона не в змозі правильно сприйняти навчальне завдання у його 
специфічному навчальному значенні. 

Прийняття учбової задачі є одним з найважливіших умов успішності 
засвоєння загальних способів учбових дій та формування навчальної діяльності. 
Прийняття учбової задачі включає в себе два моменти: бажання виконати задачу 
поставлену педагогом тобто прийнятність задачі “для себе” (особистісний аспект 
прийняття задачі) тобто розуміння того, що треба робити і що повинно вийти в 
результаті виконання завдання (когнітивний аспект прийняття задачі). 

При цьому важливі наступні варіанти: 
1. дитина приймає і розуміє задачу, хоче виконувати завдання і розуміє, 

що треба робити; 
2. дитина приймає, але не розуміє задачу (хоче виконати, але погано 

розуміє як треба діяти); 
3. дитина не приймає і не розуміє задачу (хоч і розуміє, що від неї 

вимагають, але не хоче виконати, або хоче виконати по-своєму); 
Для того, щоб визначити причину недостатнього розвитку уміння 

сприймати задачу, треба звернути увагу на розвиток мотивів навчальної діяльності 
(прийняття задачі) і мисленнєвих здібностей: рівень узагальнення (розуміння 
задачі). 

Показники готовності до навчання в школі: 
1. Прийняття і розуміння дитиною поставлених задач, переважна 

орієнтація на якість виконання. 
2. Неприйняття чи нерозуміння задач, переважна орієнтація на 

швидкість виконання завдання без урахування якості, оцінюється як показник 
неготовності до навчання. 

ІНСТРУКЦІЯ: “Розфарбуй картинку так, як у мене. Уважно перевірте себе, 
чи правильно ви зафарбували, чи схожий ваш малюнок на мій”. 

Експериментатор кілька секунд демонструє картинку, де попередньо дерево 
зафарбовано в червоний колір, небо – чорний, сонце – зелене, земля – синя 
(додаток 2). 

МАТЕРІАЛИ: Дві однакові заготовки контурного малюнка, один із яких 
попередньо зафарбований у нетрадиційні кольори (дерево - червоне, небо – чорне, 
сонце – зелене, земля – синя). Інтерпретація результатів висвітлена у таблиці 2.
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Таблиця 2 
Інтерпретація результатів тесту «Розфарбуй малюнок» (Є.Є. Кравцова) 

 

Якість виконання завдання Характер 
прийняття задачі, 

бал 
І група. Діти із завданням справляються повністю. Коли 
їх запитують, чи все вони правильно зробили, то діти не 
просто відповідають, а намагаються аргументувати свої 
слова: “Тут небо чорне, і у мене теж чорне, значить, 
правильно”. 

Приймає і 
розуміє задачу 

3 

ІІ група. Формально завдання виконуються неправильно. 
Діти використовують кольори невідповідні еталону, але 
коли дорослий починає цікавитися кожним предметом 
окремо, діти цієї групи помічають свої помилки: “Ой, тут 
треба було зафарбувати червоним олівцем, а я зеленим”. 

Приймає, але не 
розуміє задачу 

2 

ІІІ група. Діти уважно розглядають малюнок, при 
виконанні завдання частково або повністю 
розфарбовують предмети на картинці, але не у 
відповідності з еталоном. При оцінці своїх результатів 
вони часто розмірковують про доцільність так а не 
інакше розфарбувати малюнок, говорять: “Дерево не 
червоне а зелене”, “А так не буває” тощо. 

Розуміє задачу, 
але не приймає її 

1 

VI група. Діти виконують завдання неправильно, вони 
розфарбовують картинку в ті кольори, які їм 
подобаються. Коли їх просять порівняти результат із 
зразком, вони не помічають помилок. Навіть коли їх 
запитують про кожне зображення окремо (“А дерево у 
тебе на малюнку таке як у мене?”), вони дають 
стверджувальну відповідь, інколи навіть не глянувши на 
малюнок. 

Не приймає і не 
розуміє задачу 

0 

 
МЕТОДИКА “ПОСЛІДОВНІСТЬ ПОДІЙ” [5] 

 
Методика призначена для дослідження рівня розвитку логічного мислення, 

мовлення та здатності до узагальнень 
 
У якості експериментального матеріалу використовуються три сюжетні 

картинки, (додаток 3) які пропонуються досліджуваному у неправильній 
послідовності. Дитина має зрозуміти сюжет, вибудувати правильну послідовність 
подій та скласти за картинками розповідь, що неможливо без достатнього 
розвитку логічного мислення та здатності до узагальнень. Усна розповідь показує 



 44

рівень розвитку мовлення майбутнього першокласника: як він будує фрази, чи 
вільно володіє мовою, який його активний словниковий запас, тощо. 

ІНСТРУКЦІЯ: “Подивись, перед тобою лежать картинки, на яких 
намальована якась подія. Порядок картинок переплутаний і тобі потрібно 
здогадатись, як їх поміняти місцями, щоб стало зрозуміло, що намалював 
художник. Подумай, переклади картинки, як ти вважаєш за потрібне, а потім 
розкажи за ними нам розповідь про ту подію, яка тут зображена.” 

Завдання складається із двох частин: 
1. Викладання послідовності картинок; 
2. Усна розповідь за ними. 
Бувають випадки, коли при неправильно викладеній послідовності малюнків 

дитина складає логічну версію розповіді. Таке виконання завдання розглядається 
як добре. 

Якщо досліджуваний правильно розіклав послідовність, але не зміг скласти 
гарної розповіді, то бажано задати йому кілька питань, щоб уточнити причину 
труднощів. Так, дитина може інтуїтивно розуміти зміст намальованого на 
картинці, але їй не вистачає конкретних знань для пояснення того, що вона бачить. 
Буває, що майбутньому першокласнику не вистачає словникового запасу для 
пояснення. Складання розповіді за допомогою питань оцінюється як виконання 
завдання на середньому рівні. Якщо дитина правильно розіклала послідовність, 
але не змогла скласти розповіді навчіть після додаткових питань, то таке 
виконання завдання розцінюється як незадовільне. (Особливо слід розглядати 
випадки, коли мовчання дитини обумовлюється особистісними причинами: страх 
спілкування з незнайомими людьми, боязнь допустити помилку, яскраво виражена 
невпевненість у своїх силах, тощо). 

Вважається, що дитина не справилася із виконанням завдань, якщо: 
1. не змогла викласти послідовність картинок та відмовилася від 

розповіді; 
2. по викладеній нею самою послідовності картинок склала нелогічну 

розповідь; 
3. викладена  досліджуваним послідовність не відповідає розповіді (за 

виключенням тих випадків, коли дитина після додаткового питання дорослого 
міняє послідовність не відповідну розповіді); 

4. кожна картинка розповідається окремо, сама по собі, не пов’язана з 
іншими – в результаті розповідь не вийшла; 

5. на кожному малюнку просто перераховуються окремі предмети. 
Якщо психолог стикається із феноменами, описаними у 4-ому і 5-ому 

пунктах, то необхідна детальна перевірка інтелектуальних затностей дитини, 
оскільки неможливість пов’язати події воєдино (4), а тим паче, поєднати окремі 
предмети на одній картинці у цілісну композицію (5) можуть свідчити про 
відсутність узагальнення, що у віці 6-7 років, по даних патопсихологів, 
спостерігається у випадку затримки психічного розвитку. 
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Погано розвинуте мовлення дитини обумовлюється різними причинами, 
однією із яких є слабкий розвиток фонематичного слуху. Нерозрізнення фонем 
призводить до того, що дитина неправильно вимовляє слова, а затим неправильно 
пише.    

 
“МАЛЮНОК ФІГУРИ ЛЮДИНИ” [1] 

Ця відома методика дасть змогу виявити рівень сформованості образного 
мислення, тобто створення образу за допомогою упорядкованості зорових 
вражень, виокремлення найбільш суттєвих особливостей предмета. Адже 
досягнення високого рівня сформованості образного мислення – найбільш 
значимий підсумок інтелектуального розвитку дошкільника. Роль образного 
мислення у пізнанні важко переоцінити. Багато типів інтелектуальних задач 
вирішуються образно. До таких задач відносяться  у першу чергу ті, які 
потребують орієнтації у просторовій структурі предмета або у просторовому 
розміщенні кількох предметів. Крім того, образні уявлення, поряд з іншими 
мисленнєвими механізмами, можуть брати участь у вирішенні інших, причому 
найрізноманітніших задач. Вони сприяють розумінню умови задачі, 
співвіднесенню їх з реальністю, а затим – контролю за правильністю рішення.  

Недостатній розвиток образних уявлень може призвести до формалізму у 
засвоєнні знань, відриву від дійсності, а часто – і до неправильного рішення.  

Рівень виконання завдання свідчить про ступінь активності, “оперативності” 
та самостійності наочно-образного мислення, орієнтації у просторовій структурі 
предмета чи у просторовому розміщенні декількох предметів, рівень розвитку 
тонкої моторики, особистісні особливості. 

ІНСТРУКЦІЯ: При виконанні цього завдання дається така інструкція: 
“Намалюй тут, на чистому аркуші паперу якого-небудь чоловіка, дядю, так, як 
умієш.” Можна підбадьорити дитину, якщо вона невпевнена. На питання, чи 
можна малювати “тьотю”, “принцесу” і т. п. Необхідно наголосити, що всі 
малюють чоловіка. Діти часто задають багато додаткових питань – на них краще 
відповісти: ”Малюй так, як умієш.”  

МАТЕРІАЛИ: Простий олівець, нелінований аркуш паперу, формату А-4. 
ІНТЕРПРИТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (додаток 4): 1 БАЛ – Фігура має голову, 

тулуб, кінцівки. Голова з тулубом з’єднана за допомогою шиї, і вона не більша за 
тулуб. На голові волосся (або його закриває шапка чи капелюх) і вуха, на обличчі 
очі, ніс і рот. Руки закінчуються кистю з п’ятьма пальцями. Ноги внизу зігнуті. 
Одяг чоловічий. Фігура намальована з використанням так званого синтетичного 
способу. 

2 БАЛИ – виконання всіх вимог на 5 балів, крім синтетичного способу 
зображення. Три недостатні частини (шия, волосся, один палець, але не частина 
обличчя) можуть бути виключені з вимог, якщо це компенсується синтетичним 
способом зображення. 
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3 БАЛИ – малюнок повинен мати голову, тулуб і кінцівки. Руки чи ноги 
намальовані подвійною лінією. Допускається  недомальовування шиї, вух, 
волосся, одягу, пальців і ступні. 

4 БАЛИ – примітивний малюнок з тулубом. Кінцівки (досить однієї пари) 
виражені лише простими лініями. 

5 БАЛІВ – бракує чіткого зображення тулуба чи обох кінцівок. 
 

МЕТОДИКА “ЧЕТВЕРТИЙ ЗАЙВИЙ” [4] 
Основи логічного мислення, які формуються до часу вступу у школу, 

базуються на розвиткові наочно-образного мислення та є природним його 
продовженням. Систематизація образних уявлень та відображення у них 
суттєвих закономірностей та співвідношень усередині різних областей 
дійсності – перехідна сходинка до логічного мислення. Інше джерело дитячої 
логіки – формування наочно-схематичного мислення. В узагальнених, 
схематизованих образних уявленнях вичленовуються основні властивості 
об’єктів та встановлюються значимі взаємозв’язки між ними.  

Недостатня розчленованість образних та понятійних характеристик 
об’єктів у мисленні дитини призводить до частих труднощів у засвоєнні 
навчального матеріалу. Наприклад, якщо дитина при слові “сантиметр” не 
може позбутися образного уявлення маминого сантиметра, яким користуються 
при пошитті одягу, то всі пояснення учителя дитина сприйматиме через 
призму такого уявлення, це заважатиме їй зрозуміти зміст уроку. 

Перевірку сформованості основ словесно-логічного мислення, бажано 
будувати на основі поєднання чисто словесних завдань із завданнями, 
виконання яких передбачає дії з наочним матеріалом. 

Досліджується рівень узагальнень, логічна обґрунтованість і чіткість 
формулювань, активність, можливість формування і використання 
узагальнених уявлень. 

Для діагностування потрібно 10 карток (додаток 5), побудованих за 
принципом: З предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого 
поняття. Предмети та їх призначення повинні відповідати звичайному рівню 
обізнаності дітей шестирічного віку. 

Техніка проведення. Дитині показують картку із зображенням 4-х предметів 
і просять назвати їх. Після чого ставиться питання: „Подивись уважно і скажи, 
який тут предмет зайвий і чому? Який не підходить? Чому? А які 3 з них мають 
щось спільне?». 

Коли роботу з усіма 10 картками завершено, слід приступати до аналізу. 
Готуючи картки, доцільно передбачити 4-5 таких, де б за кольором контрастували 
не зайві предмети, а ті, що входять до складу поняття (наприклад, така картка: 
груша, слива, яблуко, морквина. Слива за кольором виділяється, але це не суттєва 
ознака). Такі завдання дають можливість визначити, наскільки діти оперують 
суттєвими ознаками, відходячи від несуттєвих і контрастних. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ: 
Висока готовність мислення, коли 7-10 карток пояснюються з 

використанням двох родових понять (зайва рибка, бо це риби, а решта – одяг), 3-4 
картки включають тільки одне родове поняття (зайва лопата, бо решта – посуд). 

Достатня готовність мислення 7-10 карток пояснюються через одне 
родове поняття (зайва лопата, бо це інвентар), або половина з двома родовими 
поняттями, а половина – з одним. 

Низька готовність – коли в 7-10 картках тільки називається зайвий 
предмет без пояснень. Або виділяється предмет за неістотними ознаками (зразок 
картки: зайва – риба, бо вона жива; або зайвий бантик, бо він червоний). 

Діти із затримкою психічного розвитку потребують ряду додаткових 
запитань для обґрунтування: „Чому цей предмет зайвий? Яким одним словом 
можна назвати 3 предмети? Який до цих трьох предметів не підходить? Чому ти 
так вважаєш?» 

 
НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ (автор М.Гінзбург) 

(Розроблена в 1988 р. М.Р.Гінзбург, експериментальні матеріали і  
система оцінок – у 1993 р. І.Ю.Пахомовою і Р.В.Овчаровою).[11] 

 
ОБЛАДНАННЯ: 6 карток зі схематичним зображенням фігур, бланк фіксації 

поточного результату (додаток 6). 
ІНСТРУКЦІЯ: “Зараз я прочитаю тобі розповідь. Послухай. Хлопчики і 

дівчатка розмовляли про школу. Перший хлопчик сказав: ”Я ходжу до школи, 
тому що мене примушує моя мама. А якби не мама, то я б у школу не ходив”. На 
стіл перед дитиною викладається картка №1 (зовнішній мотив). 

Другий хлопчик сказав: “Я ходжу до школи тому, що мені подобається 
вчитися, подобається робити уроки. Навіть якби школи не було, я б однаково 
вчився”. Викладається картка №2 (навчальний мотив). 

Третій хлопчик сказав: “Я ходжу до школи, тому що там весело і багато 
дітей, із якими можна гратися”. Викладається картка № 3 (ігровий мотив). 

Четвертий хлопчик сказав: “Я ходжу до школи, тому що хочу бути великим. 
Коли я у школі, я почуваюся дорослим, а до школи я був маленьким” 
Викладається  картка № 4 (позиційний мотив). 

П’ятий хлопчик сказав: “Я ходжу до школи, тому що потрібно вчитися. Без 
навчання ніякої справи не зробиш, а вивчишся – і можеш стати ким захочеш”. 
Викладається  картка № 5 (соціальний мотив). 

Шостий хлопчик сказав: “Я ходжу до школи, тому що одержую там хороші 
бали”. Викладається  картка № 6 (мотив одержання балу). 

А тепер подумай і дай відповіді: 
- Як по-твоєму, хто з них має рацію? Чому? 
- З ким із них ти хотів би разом гратися? Чому? 
-  З ким із них ти хотів би разом учитися? Чому? 
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Дитина послідовно здійснює три вибори, при цьому вказує на відповідну 
картинку і пояснює її. Якщо дитина дає не чіткі пояснення, їй ставиться 
контрольне запитання: “А що цей хлопчик сказав?” 

ІНТЕРПРИТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ: 
Вибір дитини фіксується у протоколі проміжного результату № 1. 
Зовнішній мотив – 0 балів; позиційний мотив – 3 бали; навчальний мотив – 5 

балів, соціальний мотив – 4 бали; ігровий мотив – 1 бал; оцінка – 2 бали.  
Контрольний вибір додає до загальної суми кількість балів відповідного 

вибору. 
Домінуюча мотивація діагностується найбільшою кількістю балів. Дитина 

може керуватися й іншими мотивами. Про не сформованість мотивації навчання 
свідчить відсутність переваг, тобто різні підходи у всіх ситуаціях. 

 
БЛАНК ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ПРОМІЖНИХ ПРОТОКОЛІВ 

Навчальна мотивація (автор М.Гінзбург) 
 

  
Мотиви 

 
 

Вибори 
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5

. 
6

. 
 

І Вибір 
 

     

 
ІІ Вибір 

 

     

 
ІІІ Вибір 

 

     

 
Контрольний вибір 

 

     

 
Визначення передумов формування психологічної готовності до 

систематичного навчання у школі за допомогою сюжетно-рольової гри 
 

Методичні аспекти проведення сюжетно-рольової гри 
 
Гра має вимірювально-випробувальну направленість за допомогою якої 

досягаються якісна і кількісна оцінка дошкільної зрілості. 
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Гра є самостійною, цілісною структурою. Тому вона має можливості надати 
цілісну картину дитячих можливостей (оскільки дитина з початку гри засвоює 
думку про те, що на неї чекає «подорож», де вона виявляє себе природно). Ведучі 
можуть імпровізувати в рамках сюжету гри. 

Висновки про сформованість параметрів дошкільної зрілості робляться на 
підставі не однієї якоїсь процедури, а поведінки дитини під час всієї гри. 

Дитина, яка бере участь в грі, має можливість виявити всі параметри 
дошкільної зрілості. 

Параметри: 
а) фіксуються на карті спостережень за критеріями (таблиця 3); 
б) визначаються після проведення гри за наслідками аналізу продуктів 

діяльності дитини. 
Всі параметри заносяться до загальної карти спостережень. Кожна дитина 

після виконання завдання отримує «скельця». Вони символізують для дорослого 
те, що дитина пройшла випробування; для дитини – шматочок морозива. 

Коли гра закінчилась, «скельця», підраховуються та складаються в «загальне 
морозиво», яке наклеюється на ватман. 

Матеріали та обладнання 
Під час гри на підлозі лежить ковдра, тому що багато завдань діти 

виконують на підлозі. 
У кожної дитини має бути ручка на шнурку, щоб вона не загубила її під час 

гри. 
Кольорові «скельця», які дають дітям, можуть бути різної форми, це нічого 

не визначає (крім 6). На кожне завдання – різний колір, щоб легше було визначити 
як дитина виконала завдання. 

Приміщення бажано оформити відповідно до тематики гри.  
Час проведення гри: 1-1,5 години; 
Дійові особи: ведучий; спостерігачі (1-2 особи) – заповнюють карту 

спостережень. 
Місце проведення: клас або актова зала, без меблів. 
Матеріали: Карта, Зайчик (3), лист від доброго чарівника; машинка та 

ємкість з фарбою, куди змакнеться макет машини (5); картинки-плутанки (6), 
картинки на шнурку (9); шнурок (10); «латки» Равена (13); картинки (дублікат) 
(14); ручки на шнурках для дітей. 

Індивідуальні матеріали (у дужках після обладнання вказано співвіднесення 
з пунктами гри, таблиця 2): конверти (4); різнокольорові «скельця» (можна 
поставити пластикові склянки після кожної перешкоди з «скельцями» 
відповідного кольору); смужка ватману (5); індивідуальні доріжки (5); гусінь з 
реченнями-нісенітницями (6) смужки з намальованими кружечками (12); листок зі 
сходами і кольоровими квадратиками (15); ватман з намальованими контурами 
морозива (16); солодощі (17). 
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Діагностика рівня розвитку дошкільника за допомогою ігрових ситуацій  
 

Діти перераховують солодощі. Визначається загальна обізнаність, вміння 
побудувати речення. 

– Яке буває морозиво? Знання кольорів, визначення форми, розміру, 
тактильні відчуття матеріалу, емоційна оцінка, естетична оцінка. Тут 
важливий рівень володіння дитиною словесним запасом: використання однієї 
групи (прикметники, іменники) чи можуть характеризувати предмет різнопланово. 

1) Іграшка допомагає знеособлювати деякі завдання. Карта – це 
кольоровий, яскравий малюнок, на якому відмічені всі етапи шляху (формат А-4). 
Вона знаходиться на шнурку на шиї ведучого, щоб привертати увагу дітей. 

2) Вибір завдання виявляє рівень домагання дітей. Вибір дітей 
фіксується на конвертах. Для наочності цього вибору і своєрідної 
«матеріалізації» цього вибору. 

3) Кожна дитина отримує від ведучого конверт з літерою. На конверті 
вказане ім’я дитини. У такі конверти діти складають «скельця», які символізують 
шматочки морозива. 

4) Для початку гри необхідна широка смужка паперу, на якій 
намальована дорога. На початку дорога малюється трохи ширша, ніж відстань між 
колесами іграшкової машини, щоб дитина прикладала деякі зусилля, намагаючись 
не виїхати в «кювет». Цей іспит дорослим інформацію про розвиток великої 
моторики дитини. Перед цим випробуванням, для тренування, кожній дитині 
потрібно дати аркуш (формат А-4) з тренувальною доріжкою (додаток 8) для 
отримання інформації про розвиток мілкої моторики руки дитини. На початку 
«своєї» доріжки дитина пише першу літеру свого імені, або ім’я повністю. І вже 
після цього підходить до великої загальної дороги. По черзі кожна дитина бере в 
руки іграшкову машинку, опускає її колеса в гуашеву фарбу і «веде» її по 
намальованій дорозі, намагаючись не з’їхати за її краї. 

Доїхавши до певної відмітки дорослого, (дорога заздалегідь поділяється на 
рівні відрізки) дитина передає машинку іншому. І так до тих пір, поки кожен не 
проїде свій шлях. В цей час спостерігач відмічає послідовність, в якій діти 
виконують завдання. результати аналізу того, як діти виконали завдання (за 
продуктами роботи, у даному випадку сліди від машинки) вноситься в загальну 
карту спостережень після проведення гри. 

Після закінчення першого випробування діти отримують перші «скельця» 
морозива – блакитні трикутнички (критерії оцінки виконаної роботи за допомогою 
кольору «скелець» описані нижче), які складають собі в конверти. 

5) На підлозі лежить «гусінь», що являє собою паперову гармошку, де на 
кожній «сторінці» написана нісенітниця (додаток 9). Кількість нісенітниць має 
відповідати кількості дітей. Як тільки дитина відгадає нісенітницю, його листок 
відривається і його можна віддати дитині в конверт. 
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Далі діти переходять до нісенітниць-картинок (додаток 10). Кожна дитина 
отримує одну картинку, на якій вона повинна відшукати помилку. 

Завдання виявляють рівень мовного розвитку, слухової та зорової уваги і 
пам’яті. Інформація про це фіксується спостерігачами по критеріях у карту 
спостережень. 

Ведучий видає дітям «скельця» жовтого кольору – кружки і квадрати. 
6) В цьому завданні – інформація про соціальні мотиви і моральний 

розвиток дитини, про її бажання і здібності до кооперації і співчуття. 
Ведучий виправляє яскравим фломастером літери на індивідуальних 

конвертах. Насправді завдання більш складними не стають, вони навіть не 
диференційовані. Цей факт вибору можна використати, якщо в когось щось не 
буде виходити. 

7) Завдання на координацію і руховий розвиток, на володіння своїм тілом. 
Виконання фіксується спостерігачем у карті спостережень. 

На певній лінії розташовані кеглі і маленькі стільчики. Завдання дитини – 
стрибати між ними, не порушуючи перешкод. Після закінчення діти отримують 
фіолетові квадратики. 

8) Це завдання пов’язано з завданням п. 14 і направлено на дослідження 
послідовність з 5 картинок (додаток 11), а потім, відстрочено, побудувати цю 
послідовність в Болоті (див. пункт 14). 

Картинки на шнурках розкладаються в павутині і кожна дитина обирає собі 
шнурок. 

Тут відслідковується також самооцінка дитини, її критичність: рожеві 
«скельця» отримує той, хто каже, що добре запам’ятав послідовність картинок 
(ведучий пояснює всі «казкові» наслідки нечесності). 

9) За допомогою шнурка на підлозі робиться коло – Кругла Порожнеча. 
Завдання дітей – її перестрибнути і зробити «ліліпутки» (кроки – носок до п’яти). 
Тут діти за виконання завдання отримують сині «скельця». Спостерігачі фіксують 
виконання. 

10) Завдання направлене на отримання інформації про наявність 
самоконтролю дитини. Діти заплющують очі (що в їх віці досить важко для 
багатьох) і ведучий поруч з дітьми, які «гарно» поводились, кладе білі «скельця». 
Поведінка дітей фіксується спостерігачем. 

11) Завдання направлене на визначення рівня розвитку уяви. Пагорб 
Оживлення являє собою – листочки паперу, які складені гармошкою і звалені в 
купу. На кожній смужці-гармошці зображені з двох сторін кола різних розмірів 
(додаток 12). Дітям потрібно їх домалювати, щоб вийшов якийсь малюнок. Дитина 
підписує свою роботу. Оцінюється кількість і якість малюнків. Якщо хтось із дітей 
не зміг виконати завдання, йому допомагають. Спостерігачі фіксують це. Після 
закінчення цього завдання діти отримують бордові «скельця». 

12) Завдання направлено на виявлення рівня розвитку мислення. 
Галявинки – це картинки з матриць Равена (додаток 13). Кожна дитина отримує по 
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три картинки різного рівня складності; Ведучий і Зайчик ходять і перевіряють 
правильність виконання завдання. Діти отримують зелені «скельця». 

13) Це завдання пов’язане з завданням (9) і виявляє рівень розвитку 
пам’яті. По «болоту» розкидані хаотично картинки, вони вже не нанизані на 
шнурок (це дублікати), а також декілька зайвих картинок, що їм потрібно скласти 
свою послідовність, і піти по ній, як по дорозі, далі. У ведучого задача складна, він 
ходить і за допомогою шпаргалки (де зафіксовані, які завдання отримала дитина) 
перевіряє правильність виконання. За це завдання діти отримують червоні 
«скельця». 

14) Це завдання виявляє самооцінку дітей і їх початкові математичні 
навички. 

Кожна дитина отримує аркуш. На ньому з однієї сторони наклеєні папірці 
тих кольорів, які були використані під час гри, а з іншої сторони намальовані 
сходи (додаток 14). Листок підписується. Діти дістають з конвертів «скельця», 
рахують їх кількість і ставлять свої результати на листок навпроти наклеєного 
кольору. 

Після цього вони перегортають листок і ставлять себе на ту чи іншу 
сходинку. Так вони самі себе оцінюють, як вони виконали завдання гри. Словами 
це дітям не пояснюється, вони повинні все самі зрозуміти. 

15) На підлозі лежить лист ватману, на якому намальований контур 
морозива. Площина в контурі залита клеєм. Діти, коли підрахують свої «скельця», 
«оживляють» морозиво – приклеюючи кольорові «скельця» на ватман. У 
результаті виходить різнокольорове «оживлене» морозиво. 

16) Дітей пригощають солодощами. 
 

Критерії видачі кольорових «скелець». 
За кожне завдання дитина отримує скельце певного кольору відповідно до 

діагностовано якості. 
Блакитне (5). 
Кожен отримує по одному «скельцю», тільки у крайньому випадку, якщо 

дитині не вдається виконати завдання, виходить за межі дороги або заважає 
іншим. 

Жовте (6) 
Це єдине завдання, де форма, «скельця» задається заздалегідь: діти 

отримують кружки за виконання слухових завдань і квадратики – за виконання 
зорових завдань. 

1 «скельце» – виконав правильно, самостійно завдання; 
0 – виконав завдання неправильно; 
1 – за допомогу будь-якому (за кожен вид завдання). 
Фіолетове (8) 
1 – не збив кеглі, пройшов акуратно; 
0 – збив перепону. 
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Рожеве (9) 
1 – якщо дитина каже, що добре все запам’ятала; 
0 – якщо каже, що не запам’ятала або не просить «скельця» (невпевнений в 

собі). 
Синє (10) 
2 – видається тільки одній дитині, яка стрибнула вище від усіх; 
1 – решті дітей. 
Біле (11) 
1 – отримує той, хто тихо сидів, на заважав нікому, не відкривав очей; 
0 – той, хто заважав, розмовляв. 
Бордове (12) 
Кожна дитина отримала стільки «скелець», скільки кружків вона оживила 

(максимальна кількість – 8). 
Зелене (13) 
1 – за кожну правильну картинку. Кожна дитина може отримати ще одне 

«скельце» - за швидкість виконання (максимальна кількість в однієї дитини – 4). 
Червоне (14) 
2 – отримує той, хто побудував правильну послідовність і знайшов свої 

картинки; 
1 – хто знайшов картинки, але забув послідовність; 
0 – хто все зробив неправильно. 

Таблиця 3 
Карта спостережень 

 
Параметри та критерії оцінки ПІБ дітей 

Емоції: 
+ явно виражені емоції, мімічні прояви; 
± дотримання емоцій, не явно виражаються емоції; 
– вираз обличчя не змінюється. 
 

  

Слухова увага (6)(завдання Узлісся Плутанини ): 
+ + правильно знайдені помилки і «правильна» допомога іншим 

дітям; 
+ правильно знайдені помилки в «нісенітницях». 
± знайдені не всі помилки; 
– помилки не знайдені. 
 

  

Зорова увага (6) (Узлісся Плутанини ): 
+ + правильно знайдені помилки і «правильна» допомога іншим 

дітям; 
+ правильно знайдені помилки в «нісенітницях»; 
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± знайдені не всі помилки; 
– помилки не знайдені. 
 
Рівень домагань (4,7.): 
+ вибрав складне завдання; 
± вибрав середню ступень складності; 
– вибрав легке завдання. 
 

  

Координація (8,10) (завдання Нора-Змійка, Кругла Порожнина): 
+ координація нормальна, спритний, рухи плавні, гарна постава; 
± координація рухів нормальна, але дитина не спритна, рухи 

незграбні; 
– порушена координація рухів, рухи різкі, погана постава. 
 

  

Мілка моторика (15) (завдання Велика Стежина) 
+ рука розвинута гарно, дитина впевнено держіть ручку, лінії чіткі, 

плавні, не виходять за межі «доріжки»; 
± рука розвинута недостатньо гарно, дитина держить ручку 

напружено, лінії не зовсім чіткі, але не виходять за межи «доріжки»; 
– рука розвинена погано, лінії нечіткі, переривчасті, виходять за 
межи «доріжки». 
 

  

Мовлення (6) (0 – 10 балів) (завдання Узлісся Плутанини) – 
відповіді на питання: 

+ ± – правильна вимова; 
+ ± – правильність розуміння звернень до дитини; 
+ ± – багатство словникового запасу; 
+ ± – правильність використання граматичних конструкцій; 
+ ± – складність речень. 
 

  

Довільність (11) (завдання Долина Мовчання)  
+ дитина виконує всі завдання, розуміє умови гри; в Долині 

Мовчання сидить тихо, виконує інструкцію; 
± дитина виконує завдання, але не з першого разу розуміє умови, 

відволікається; не зразу вступає в гру в Долині Мовчання; 
– завдання не виконує, в гру не вступає, не розуміє завдання, 

відволікається, заважає іншим; не може сидіти тихо, заважає іншим 
дітям. 

 

  

Комунікативні навички (7): 
+ дитина нормально поводиться в колективі, спілкується з усіма 
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членами групи, якщо потрібно допомагає у виконанні завдань, 
змішує складність завдань, що виконуються; 

± дитина веде себе відчужено, іншим дітям не допомагає; 
– дитина агресивна, провокує конфлікти, ізольований, не помагає 

іншим дітям. 
 
Уява (12) (0-16 балів) Пагорб Оживлення:  
Кількісна оцінка: загальна кількість заповнених кружечків (0-8); 
Якісна оцінка: кількість нових сюжетів в намальованих картинках 

(0-8). 
 

  

Самооцінка (15): 
+ дитина ставить себе на верхню сходинку; 
± дитина ставить себе на середню сходинку; 
– дитина ставить себе на нижню сходинку. 
 

  

Мислення (13) (завдання Лісова Лікарня)  
+ правильно підібрано 3 «латки»; 
± 2 латки; 
– 1 латка або жодної. 
 

  

Пам'ять (9, 14) (Павутинний Хрест ): 
+ + правильно знайдена послідовність та підібрані картинки; 
+ правильно знайдені картинки (4-5), але не знайдена 

послідовність; 
± правильно знайдені картинки (2-3), але не знайдена 

послідовність; 
– не знайдена ні послідовність, ні картинки. 

  

 
Обробка даних. 
Знаки переводимо в бали: 
+ 3 бали; 
+ 2 бали; 
± 1 бал; 
– 0 балів. 
Максимальна кількість – 51 бал. 
За результатами діти діляться на три групи: 
Друга група – діти з високою дошкільною зрілістю, які отримали 75-100 % 

від можливої кількості – 38-51 балів; 
Перша група – діти з середньою дошкільною зрілістю, які отримали 50-75% 

можливої кількості – 26-37 балів; 
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Нульова група – діти з низькою дошкільною зрілістю, які отримали 0-50% 
можливої кількості – 0-25 балів. 

Діти другої групи мають найбільш сприятливий прогноз навчання та 
адаптації до шкільних умов.  

Діти першої групи мають більш низький прогноз успішності, за 
результатами проведеного дослідження, 23,5 % дітей цієї групи були успішними у 
навчанні. 

Діти з нульової групи показують низьку адаптацію (дезадаптацію) і 
потребують психолого-педагогічної підтримки. 

При якісному аналізі необхідно звернути увагу на такі параметри як 
сформованість прийомів ігрової діяльності, розвиток мовлення, розвиток уваги, 
розвиток мислення. Також необхідно звернути увагу на те, чи змінює дитина 
складність завдань. Ці параметри є найбільш прогностичними для визначення 
майбутньої успішності в школі. 

Відстеження діагностичних якостей у розрізі протікання сюжетно-рольової 
гри наведено у таблиці 4.  

Сюжетно-рольова гра  
Таблиця 4  

 
Діяльність ведучого 

 
Діагностовані якості, 

роздатковий матеріал 
Ведучий:  
– Добрий день, майбутні школярі! До вас прийшов 
добрий чарівник Ням-Ням. Він – друг всіх дітей і 
охороняє дитячі солодощі. Які солодощі ви знаєте? 
Цей чарівник кличе вас на допомогу: сталося нещастя з 
морозивом. Злий Чаклун Бузька зіпсував його, 
морозиво втратило смак, колір, запах – залишилась 
лише безбарвна картинка. 
Ви ж пам’ятаєте, яким буває морозиво? Хто з вас назве, 
яке морозиво? Ось таке чудове морозиво ми спробуємо 
відтворити, якщо виконаємо всі завдання. Чарівник 
сподівається на нас. Допоможемо? 
Ми з вами вирушаємо у подорож, повну перешкод, 
пригод, небезпек. Дорога приведе нас до зачарованого 
лісу чаклуна Бузяки. Щоб не збитися зі шляху наші 
друзі знайшли карту таємничого лісу. З її допомогою 
ми будемо визначати, де ми знаходимося і що нам 
треба робити. 
Ось ця карта. 
Разом з картою з нами буде мандрувати ось Зайчик, він 
буде нам допомагати.  

Мовлення (1) 
 
Мова, образна пам’ять 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дістаємо карту 
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Зайчик:  
– Мене звуть …, я знаю багато великих таємниць і 
буду мандрувати разом з вами по зачарованому лісу. 
Але спочатку вам треба вирішити, які випробування ви 
здатні подолати: важкі чи легкі.  
Ось тут лежать конверти, куди всі будете збирати 
скельця морозива. Зараз кожний з вас візьме конверт і 
напише на ньому літеру «В», якщо він вибирає важке 
завдання, «С» - якщо середньої важкості, «Л» - легке. 
А тепер вирушаємо в подорож! 
 
– Дивлячись на картинку, ми виходимо на Велику 
Стежку. Вона перед вами. Кожен з вас по черзі буде 
брати машинку і вмочати її у фарбу, прокладати нам 
шлях. 
Але робити це треба бути обережно і точно, не 
виходячи за краї доріжки. 
Ведучий:  
– Зайчику, а невже не можна спочатку спробувати? 
Якщо ми помилимося, то заплутаємо собі дорогу. Ми 
спочатку спробуємо на маленьких аркушах. 

 
 
З’являється іграшка 
(Заєць) (3) 
 
 
 
 
 
Ї 
 
Рівень домагань (4) 
Конверти і ручки 
 
 
 
 
Моторика (5), ватман 
 
Роздаються тренувальні 
аркуші формату А-4 

Зайчик:  
– Добре. Всі ви впорались з цим завданням. Кожен 
отримує блакитне скельце морозива.  

 

– А ось ми потрапили на Узлісся Плутанини. Ось така 
«гусінь» тут живе. Ми повинні виправити нісенітниці, 
які на ній написані.  

Мовлення, слухова і 
зорова увага (6) 
Ситуації, малюнки 

– Але ж, бачите, не всі можуть впоратися з 
труднощами самостійно; комусь потрібно допомагати. 
Подивіться на свої конверти. Той, хто зараз вирішує, 
що буде допомагати своїм товаришам (лише тим, кому 
потрібна допомога) той виправляє літеру «В» на літеру 
«О» (особливо важке завдання); «С» на «В» (завдання 
більш важке); «Л» на «С» (не легкі, а складніші). 
Ось так буде правильно. 

Моральний розвиток  

– А тепер рухаємось далі. Карта показує, що нам 
потрібно подолати Нору-Змійку. Тут треба рухатись на 
двох ногах, стрибаючи. 
Пострибали! 

Координація (8) 

Ведучий:  
– Ми прибули в Павутинний Хрест. І щоб не 

Шнурок з картинками 
(9) 
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заплутатися, потрібно взятися за шнурок, іти по 
картинках і запам’ятовувати те, що на них 
намальовано. 
Зайчик:  
– Обов’язково запам’ятайте в якому порядку 
розташовані картинки. Тому що вкінці нашого шляху 
ви не зможете вийти з цього зачарованого лісу. Ну як? 
Запам’ятали?  

 

– А тепер будьте чесними: хто гарно запам’ятав? 
(Роздаються скельця). 

 

– Отже ж лихо: ми перед Круглою Порожнечею, яка 
допоможе нам дібратися до Долини Мовчання. Коли 
ми опинимося в цій Долині, ми повинні будемо 
причаїтися та мовчати. 
А потрапити ми туди зможемо так: один великий 
стрибок через Порожнечу (позначається шнурком) і 
п’ять «ліліпутиків» (п’ять кроків – носок до п’яти, 
носок до п’яти, і так далі.). 

Координація (10), 
шнурок 

Зайчик (пошепки): 
– А в Долині Мовчання ми повинні зачаїтися, закрити 
очі і не підглядати. Місцеві Духи повинні до нас 
звикнути, щоб перепустити далі. Ви що-небудь чуєте? 
Що? 
Для тих, хто не шумів Духи залишили скельця. 

Довільність, 
самоконтроль (11) 

Ведучий:  
– Ура! Нас пропустили. Ми можемо вирушати далі!  
Зайчик:  
– Але ще є кольорові скельця, які треба отримати, без 
них морозиво не «оживе». До речі, ми зараз 
знаходимося на Горбі Оживлення. Нам потрібно 
оживити кола. До них ви можете домалювати що 
завгодно. Але зробити це потрібно так, щоб вийшла 
якась фігура або предмет. Кожен новий малюнок буде 
не схожий на попередній. 

 
 
 
 
Уява (12) 
Смужки з 
намальованими 
кружечками 

Ведучий: 
– Скільки кружечків кожен оживив? Отримуйте 
кольорові скельця. 
Вирушаємо далі і потрапляємо до Лісної Лікарні. Ой, 
ще вчора тут не було пацієнтів. А сьогодні, дивіться, 
скільки різних галявинок, яким потрібно лікування. 
Дякую! Ви допомогли зачарованому лісу. 

Мислення (13) 
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Ведучий  
– Ой! Діти! Ми знову в пастці, в болоті. Якщо ми зараз 
щось не придумаємо, то зав’язнемо тут назавжди. 
Ніхто не знає, що треба робити? Будь ласка, 
пригадайте Павутинний Хрест. Ви добре пам’ятаєте 
картинки? Викладіть кожен свій ланцюжок і по них ми 
виберемося звідси. Ось, здається, і вихід. 

Пам’ять, контроль 
запам’ятвування 
картинок (14) 
Розкидані картинки, 
листки, ручки 

Ведучий:  
– Зараз кожен порахує скільки в нього кольорових 
скелець різного кольору. Як ви вважаєте, діти, всі 
впоралися з проханням чарівника? Перегорніть аркуш. 
На намальованих східцях поставте себе на будь яку 
сходинку. 
А тепер оживимо морозиво. 

Самоконтроль (15) 
Математичні навички 
(16) 

– Воно в нас виходить яскраве, різнобарвне, веселе, 
смачне. 

 

– Складаємо скельце до скельця. Як воно виглядає 
тепер? 

 

Зайчик: 
– Добрий чарівник дякує вам і дарує солодощі 
(можливо, морозиво). 

Мішечок з цукерками 
(17) 
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Визначення рівня біологічної зрілості 
 

Джерело: Комплексное изучение готовности ребенка к школьному 
обучению: диагностический инструментарий / 

 Сост. О. Н. Байер –  Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2006.–  59 л. 
 
Процес адаптації до школи проходить у коротший термін і з меншим 

напруженням фізіологічних функцій у дітей, біологічний вік яких відповідає 
паспортному або випереджає його порівняно з дітьми, котрі за рівнем біологічного 
розвитку відстають від паспортного віку. 

Надзвичайно важливе значення для адаптації до школи має фізичний 
розвиток дитини. Серед дітей з гармонійним фізичним розвитком перебіг процесу 
адаптації сприятливіший, ніж у дітей із дисгармонійним фізичним розвитком. 
Тому вчителеві треба знати середні показники фізичного розвитку і враховувати їх 
при організації навчально-виховного процесу (таблиця 5). У таблиці 5 
представлені середні показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку, 
отримані в результаті обстеження дітей протягом 1999-2002 рр. (Еременко Г. М., 
Полька Н. С, Братусь В. В.). 

Таблиця 5 
Показники фізичного розвитку дітей, що свідчать про „шкільну зрілість» 

 
Зріст, см Вага, кг Вік дитини Кількість 

постійних 
зубів 

хлопчики дівчатка хлопчики дівчатка 

6 років 1-6 111 – 121 111 – 120 19,7 – 24,1 19,0 – 23,6 
6,5 років 3-8 111,6 – 126 115,8 – 124,7 21,3 – 24,2 21,2 – 24,5 

 
Для дітей групи ризику неготовності до школи за медичними критеріями 

потрібно скласти індивідуальні плани оздоровлення на 4-5 місяців. Для перевірки 
ефективності цих заходів дітей, яким вони були призначені, повторно обстежують 
у лютому-березні того ж року, коли вони вступають до школи. 

Якщо не буде ефекту від рекомендованого комплексу заходів медико-
профілактичного спрямування, рішенням медико-педагогічної комісії дітей 
направляють до спеціалізованих навчальних закладів санаторного типу або дають 
відстрочку від школи на один рік. У ці ж терміни в дитячому закладі або 
поліклініці всім дітям проводять психофізіологічне дослідження.  

Висновок про ступінь готовності дитини до школи дають за сукупністю всіх 
одержаних даних медико-педагогічної комісії при дитячій поліклініці. 

„Шкільна зрілість» передбачає вивчення рівня розвитку таких функцій та 
систем: вищої нервової діяльності, другої сигнальної системи, моторики, 
фонетики. 
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Для проведення масових обстежень користуються такими показниками, що 
характеризують стан вищевказаних функцій та систем: 

1) сумарний бал за виконання тесту Керна-Ірасека; 
2) результати виконання тесту  Озерецького (вирізання кола); 
3) наявність дефекту звуковимови; 
4) словесно-асоціативний експеримент (відсоток неадекватних реакцій на 

словесні подразники). 
На практиці обмежуються найчастіше першими трьома тестами, бо вони 

досить повно характеризують функціональний стан вищої нервової діяльності 
дитини. 

Виконання цих завдань дає загальне уявлення про рівень розумової зрілості 
дитини, показниками якої є диференційоване сприймання, довільна увага, 
аналітичне мислення, а також про ступінь зрілості моторики, сприймання 
предметів і проявів реального світу, мислення тощо. 

Для встановлення чистоти мови дитині пропонують назвати послідовно 
голосно за малюнками (картинками) предмети, в назві яких зустрічаються звуки, 
що належать до таких груп: 

1)  сонорні: [Р] — тверде та м’яке, [Л] – тверде та м’яке; 
2)  свистячі: [С] — тверде та м’яке, [3] – тверде та м’яке; 
3) шиплячі: [Ж, Ш, Ч, Щ]. 
Спадкові дефекти звуковимови в дітей, котрі обстежуються, не враховують. 

Правильне вимовляння всіх звуків (0 балів) указує на готовність цієї функції до 
виконання шкільних вимог та позначається знаком „ + «. Наявність дефектів у 
звуковикові 1, 2, 3 звуків або груп звуків свідчить про недостатню готовність до 
навчання у школі і позначається знаком „-«. 

 

Тест Озерецького  
дає уявлення про розвиток дрібної моторики кисті 

 

Дитині пояснюють, що їй необхідно вирізати ножицями коло по середній 
потовщеній (1 мм) лінії, діаметр якого 50 мм. Роботу слід виконувати правою 
рукою. Після того, як досліджуваний дорізав до товстої лінії, фіксують час, за 
який він вирізав коло. Робота має бути виконана за 1 хв. Протягом цього часу має 
бути вирізано не менше ніж 2/3 кола. 

Оцінка результатів у балах: 1 бал — виконання тесту з першого разу; 2 
бали – виконання тесту за другою спробою; 3 бали –невиконання тесту. Оцінка 1-2 
бали свідчить про високий рівень розвитку моторики, достатній для виконання 
вимог школи. 

При вступі до школи організм пристосовується до комплексу шкільних 
факторів, мобілізуючи систему адаптаційних реакцій. За змінами, що 
відбуваються в організмі дітей, можна оцінити ступінь і темпи адаптації. Згідно із 
спостереженнями Н. В. Антропової, Ф. С. Меєрсона, у період адаптації до школи 
спостерігається зниження темпів наростання маси тіла, що пов’язано з розпадом 
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білка та зниженням його синтезу. 24 % першокласників на кінець навчального 
року мають зниження маси тіла. 

Деякі дослідники (Н. В. Антрогіова, А. Г. Хрипкова) відзначають нестійкість 
розумової працездатності, розвиток утоми після уроків. У частини школярів, які 
мають труднощі в процесі адаптації, спостерігаються деякий час добрі показники 
працездатності, але згодом відбувається їх зниження, що супроводжується 
погіршенням функціонального стану організму, успішності та навчальної 
активності, відсутністю зростання маси тіла, скаргами на погане самопочуття, 
головний біль, нездужання тощо. На кінець навчального року в цих дітей 
погіршується стан здоров’я. Від початку до кінця навчального року в дітей, що 
були віднесені до групи неадаптованих, реєструвалися астенічні реакції. Це 
підтверджує зв’язок між перебігом адаптації до школи і психічним здоров’ям 
школярів. 

Більшість авторів (Н. В. Антропова, 1978 р., М. М. Безруких, 1977, 
В.І. Березінь, 2001) вважають, що відносно стійке пристосування до школи 
відбувається на п’ятому-шостому тижні навчання, однак у деяких дітей може 
тривати й півроку і навіть рік. 

Успішна адаптація спостерігається у практично здорових дітей (І група 
здоров’я) за наявності компонента готовності до навчання. Гірші адаптаційні 
можливості виявляються у дітей, що мають функціональні порушення (II група 
здоров’я) та хронічні хвороби (III група здоров’я). У дітей, що мають відхилення в 
стані здоров’я, навчання проходить на тлі частих загострень основного хронічного 
захворювання або ж спостерігається формування хвороби при функціональних 
порушеннях. 

Для полегшення адаптації необхідно забезпечити відповідні умови для 
звикання кожної дитини до школи. Вони передбачають наявність: плечей, оплески 
за спиною), вироблення правильного дихання, зняття зорової втоми. Для 
відновлення рівня зорових функцій, що знижується у процесі навчальної 
діяльності, після кожного заняття можна запропонувати дітям підійти до вікна і 
подивитися протягом 1-2 хвилини вдалечінь. Для зняття зорової втоми і 
запобігання формування рефлексу низько схиленої голови посередині кожного 
заняття проводити комплекс вправ для очей за методикою В. Базарного (15 
коливальних рухів очима по горизонталі справа наліво, потім – зліва направо; 15 
коливальних рухів очима по вертикалі вгору-вниз, потім – вниз-угору; 15 кругових 
обертальних рухів очима зліва направо; 15 кругових обертальних рухів справа 
наліво; 15 кругових обертальних рухів праворуч, потім ліворуч, ніби 
викреслюючи зором покладену на бік цифру 8). 

В умовах адаптації до школи спостерігається зростання захворюваності на 
гострі респіраторні недуги серед школярів. Однією з причин гострих захворювань 
органів дихання є неправильне дихання – через рот. Тому важливо проводити 
вправи на правильне дихання (з положення стоячи, голову тримати прямо, плечі 
трохи відведені назад, зробите носом вдих і повний подовжений видих; через 3-4 
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дні тривалість видиху збільшувати). Після дихальних вправ діти виконують різні 
ігрові рухи, наслідуючи птахів, звірів, рухомі предмети: „зайчики стрибають», 
„годинниковий маятник гойдається», „поїзд рухається» тощо. Потім діти 
виконують тренувальні вправи на закріплення правильного способу дихання: 
притискують пальцями одну ніздрю і від 5 до 10 разів роблять вдих і видих, потім 
– притискують іншу ніздрю. Тривалість таких вправ не повинна перевищувати 
півтори хвилини. 

Перехід до навчання у школі різко зменшує рухову активність дитини. Це 
потребує оптимізації фізичного виховання, що передбачає: 

• запровадження програм на розвиток витривалості на заняттях із фізичного 
виховання; 

• впровадження народних ігор із динамічним компонентом у перервах між 
заняттями; 

• фізкультхвилинки на заняттях з елементами „точкового» масажу; 
• проведення занять на свіжому повітрі; 
• оптимізацію рухової активності під час прогулянки (гра з елементами 

змагання); 
• загартування, шляхом введення контрастного температурного режиму та 

полоскання горла відварами трав. 
Розроблення програм, які відповідають індивідуальним і віковим 

особливостям учня; спостереження змін, що відбуваються під впливом 
проведених заходів, дають можливість попередити розвиток шкільної дезадаптації 
навіть у дітей функціонально не готових до навчання у школі. 

Таким чином, створення сприятливих умов для навчання і розвитку учня 
забезпечить успішну адаптацію дитини до школи. 

Вирішення актуальної проблеми збереження здоров’я школярів потребує 
впровадження моніторингу адаптації до навчання у школі. Адже саме динаміка 
змін психофізіологічного стану організму дітей дозволяє своєчасно виявити 
несприятливий перебіг процесу адаптації та прийняти рішення про потребу 
корекції різноманітних функцій дитячого організму. 

Для визначення темпів росту дитини та розвитку дошкільника необхідно 
також оцінити біологічний вік – реально досягнутий рівень дозрівання організму. 
По даних ВОЗ, біологічно зріла дитина виконує фізичні та розумів навантаження, 
легше адаптується до нових умов, в тому числі до школи, менш чутливі до стресу, 
до збудників дитячих інфекцій. 

 
Оцінка біологічного віку дитини 

• Пропорції тіла та темпи росту. Це найпростіший, але приблизний 
спосіб оцінки біологічного віку. У якості критеріїв використовуються не просто 
показники росту та ваги дитини (так звані високі та недостатні показники самі по 
собі іще не говорять про зрілість організму), а, перш за все, пропорції тіла, які 
враховують співвідношення окремих його частин – голови, тулуба, кінцівок. 
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Більш точне уявлення про ступінь біологічного дозрівання організму дають 
показники зміни пропорцій у періоди так званих зростових стрибків. Так, у 
дошкільному віці (5-6 років) діти переживають напівзростовий стрибок, який є 
суттєвим показником зрілості організму. 

Для того, щоб визначити, чи дитина пройшла цей важливий етап, можна в 
наступний тест: 

“Філіппінський тест” 
Попросіть дитину дістати правою рукою ліве вухо, провівши руку через 

голову. Успішність виконання цього завдання дитиною показує ступінь розвитку 
кістяка, рівень дозрівання нервової системи, здатність головного мозку сприймати 
і переробляти інформацію. Фізіологами і гігієністами доведено, що коли дитина 
починає відвідувати школу до того, як у неї пройшов напівзростовий стрибок, це 
негативно позначається на її здоров’ї, особливо на психічному, та рідко приносить 
успіхи у навчанні. 

• Кісткова зрілість  
Окостеніння кістяка проходить певні стадії. Це більш точний спосіб 

визначення біологічного дозрівання. Зазвичай перевіряють ступінь окостеніння 
кістяка лівої руки дитини. Їй пропонують покласти руку на стіл долонею вниз і по 
черзі піднімати пальці над столом, не відриваючи кисті від поверхні. Після цього 
виконати наступне завдання: повторити за дорослим двома руками вправи 
“Перемога” і “Ріжки”. 

“Перемога” – стиснути в кулак усі пальці, крім вказівного і середнього. 
“Ріжки” – стиснути в кулак усі пальці, крім мізинця і вказівного. Запропонуйте 
дитині виконати ці вправи до 5 разів по черзі. Якщо стадії окостеніння проходять 
нормально, дитина справляється із цим завданням. У випадках утруднення 
визначення кісткового віку необхідно звернутися за допомогою до фахівців. 
Зробити рентгенограму кисті й зап’ястя лівої руки, одержати необхідну 
консультацію. 

• Зубний вік 
Молочні, а затим постійні зуби з’являються у людини у певному порядку та 

у певні терміни. Якщо підрахувати кількість зубів, які прорізалися (змінилися) та 
зіставити цю величину зі стандартами, можна оцінити так званий зубний вік. 
Зубний вік доцільно визначати у 2 роки (мають з’явитися всі молочні зуби) та 6 
років (іде процес зміни молочних зубів на постійні). Із практики використання 
цього тесту вважається достатнім для початку навчання у школі зміна 4 молочних 
зубів. 

• Зрілість кори головного мозку: (функціонування тім’яно-потиличних 
відділів).  
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Тест «Руки» (М. Безрукіх, С. Єфімова) 
Сядьте за стіл напроти дитини. Попросіть простягти вам одну руку. Закрийте 

від дитини долоню та пальці цієї руки своєю. Другою рукою торкайтеся до пальців 
простягнутої руки дитини. Попросіть її показати на другій руці той палець, до якого 
ви торкаєтеся та який закритий від очей дитини. 

Вікові нормативи: 
Трирічна дитина правильно визначає великий палець; 
П’ятирічна дитина відрізняє великий палець та мізинець; 
Шестирічна дитина вільно визначає великий палець, мізинець та вказівний. 
Інтерпретація результатів 
Низький рівень: дитина не пройшла напівзростовий стрибок, не може виконати 

завдання ”Ріжки-Перемога”, молочні зуби не хитаються, розрізняє лише великий 
палець та мізинець. 

Середній рівень: дитина пройшла напівзростовий стрибок, завдання ”Ріжки-
Перемога ” виконує після другого пояснення та із другої спроби, іде заміна 2-х 
молочних зубів, розрізняє великий палець та мізинець.  

Достатній рівень: дитина пройшла напівзростовий стрибок, завдання «Ріжки-
Перемога» виконує без помилок з першої спроби, іде заміна 4-х молочних зубів, 
розрізняє великий палець, вказівний та мізинець. 

Високий рівень: дитина пройшла напівзростовий стрибок, легко виконує 
завдання «Ріжки-Перемога», закінчена заміна 4-х молочних зубів, впевнено розрізняє 
великий палець, вказівний та мізинець. 

 

Схема нормального розвитку 
Велика моторика Мала моторика Спілкування, 

розуміння мови 
Розмовна мова 

Вік: 48-60 місяців 
Ходить назад 
навшпиньки. 
Робить вперед 10 
стрибків, не падаючи. 
Кидає великого м’яча 
однією рукою тому, хто 
стоїть за 2-3 метри. 
Ловить тенісний м’яч, 
кинутий з висоти 1 м.  

Ріже вздовж неперервної 
лінії. 
Копіює квадрат. Пише 
друковані великі літери. 
Робить рухи одним 
пальцем під час гри 
пальцями. Малює прості 
малюнки, які можна 
впізнати. Наклеює 
правильно 

Виконує три, 
непов’язані між собою 
вказівки в 
правильному порядку. 
Розуміє порівняння 
зразка “гарний – 
кращий - найкращий”. 
Включає вербальні 
вказівки у гру. Розуміє 
послідовність подій, 
про яку йому 
повідомляють (напри-
клад: “Спочатку ми 
маємо піти до мага-
зину, потім може-мо 
спекти торт, а завтра 
його з’їмо”). По-казує 
“між, над, верх, низ”. 

Запитує “коли, як і 
чому”. З’єднує речення 
(наприклад: “Я люблю 
шоколадне печиво та 
молоко”). Розповідає про 
причини, вико-
ристовуючи слова: “бо” і 
“отже”. Вживає незви-
чайні дієслова та 
іменники. Визначає зна-
йомі іменники. 
Демонструє різні 
способи вживання мови 
(отримання або надання 
інформації, висловлення 
фантазій, думок). 
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Вік: 60-72 місяці  
Ходить по колоді, ба-
лансуючи вперед-назад, 
вбік. Може стрибнути 
на 2 метри . 
Перестрибує калюжі. 
Самостійно гойдається. 
Демонструє 2 складних 
вміння поводження з 
м’ячем (ведення, відби-
вання/утримання, відби-
вання битою). 

Вирізає прості фігури. 
Копіює трикутник. 
Правильно пише 
друкованими літерами 
своє ім’я. Відтворює 
числа від 1 до 10. За-
фарбовує відповідно до 
контурів. Тримає олі-
вець, як дорослий. 
Яскраво виражена 
право-чи ліворукість. 

 Є декілька явних від-
мінностей між гра-
матикою дітей і 
дорослих. Все ще 
потрібно щоб вправляти 
узгодити особу і 
дієслово у минулому 
часі. Може тримати 
відповідні погляди в 
бесіді. Добре спіл-
кується з членами сім’ї, 
друзями або чужими 
людьми. Правильно 
відповідає принаймні на 
одне запитання нових 
занять протягом 10-15 
хв. Перевтілюється та 
розігрує сценки. 

 
 
Карта-спостереження за особливостями розвитку дитини дошкільного віку 
 
ПІП ДИТИНИ_________________________________________________________________ 
ВІК__________________________________________________________________________ 
ПІП ВИХОВАТЕЛЯ___________________________________________________________ 
ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД_______________________________________________ 
 

Відсутні Незначні 
ознаки 

Ознаки 
явно 

виражені 

№ 
з/п 

Показники поведінки (розвитку) 

0 1 2 
І Відношення батьків    
1 Дитина неохайна. Батьки не 

приділяють значення одягу. 
   

2 Батьки не цікавляться життям групи 
та потребами дитячого закладу. 

   

3 Батьки мало спілкуються із 
вихователями, не приділяють 
достатньої уваги дитині. 

   

 Сума балів по І групі показників    
ІІ Поведінка у групі    
4. Повільний, не одразу розуміє вимоги 

вихователя. 
   

5. Не виконує розпорядок життя групи.    
6. Невпевнений. Часто хвилюється.    
7. Рухливий. Потребує багаторазового 

повторення вказівок. 
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ІІІ Гра та спілкування із дітьми    
8. Переваги надає грі відособлено.    
9. Конфліктує з дітьми, часто б’ється, 

кричить. 
   

10. Не вміє підтримати гру.    
11. Не грається, а увесь час чекає 

батьків. 
   

 Сума балів по ІІІ групі показників    
IV Соціально-побутові навички та 

орієнтація у навколишньому 
середовищі 

   

12. Недостатній об’єм інформації про 
оточуючий світ. 

   

13. Плутається у поняттях дні тижня, 
пори року, час доби і т. п. 

   

14. Слабо володіє соціально-побутовими 
навичками (їда, одягання, охайність і 
т. п.) 

   

15. Не вловлює причинно-наслідкові 
зв’язки між явищами (що із чого 
слідує). 

   

 Сума балів по IV групі показників    
V Темпові характеристики 

діяльності 
   

16. Повільний, але посидючий.    
17. Темп роботи нерівномірний.    
18. Працює повільно і неуважно.    
19. Темп роботи швидкий, але працює 

хаотично і неуважно. 
   

 Сума балів по V групі показників    
VI Відношення до занять та їх 

успішність 
   

20. Нездатний контролювати свою 
діяльність. Потребує постійної уваги 
педагога. 

   

21. Важко оволодіває необхідним 
об’ємом знань. 

   

22. Непосидючий, не доводить почату 
справу до кінця. 

   

23. Заважає педагогу та іншим дітям на 
заняттях. 

   

 Сума балів по VI групі показників    
VII Мовленнєвий розвиток    
24. Мовлення не зрозуміле. У наявності 

труднощі у вимові. 
   

25. Словарний запас бідний.    
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26. Існують порушення граматичної 
будови мови. 

   

27. Розмовляє мало, виражені труднощі 
переказування, намагається говорити 
односкладово. 

   

 Сума балів по VII групі показників    
VIII Фізичний розвиток    
28. Недостатньо розвинутий фізично.    
29. Швидко втомлюється, виснажується. 

Коли втомлюється стає надто 
розторможеним або навпаки. 

   

30. Часто не відвідує дитячий садок 
через хвороби. 

   

31. Погано їсть, неспокійно спить вдень.    
 Сума балів по VIII групі 

показників 
   

IX Моторний розвиток    
32. Погано розвинута моторика рук.    
33. Порушена загальна координація. 

Незграбний. 
   

34. Повільний у рухах.    
35. Працює лівою рукою.    
 Сума балів по ІХ групі показників    
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Стимульний матеріа до тесту Куглера 

 
 

Додаток 2 
 

Стимульний матеріал до тесту «РОЗФАРБУЙ МАЛЮНОК»  
(Є.Є. Кравцова) 
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Додаток 3 
Стимульний матеріал до методики “Послідовність подій» 

 

 

 
■ 
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Додаток 4  
Малюнок фігури людини 

 

 
 

Додаток 5 
Стимульний матеріал до методики «Четвертий зайвий»  
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Додаток 6 
Стимульний матеріал до методики «Навчальна мотивація»  

(автор М.Гінзбург) 
 

  
Мал. 1        Мал. 2 

 

  
Мал. 3        Мал. 4 

 

   
Мал. 5        Мал. 6 
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Додаток 7 
Шановні батьки ! 

Доводжу до Вашого відома, що в нашій школі вивчається  проблема 
_____________________________Ваша дитина __________________________ 
братиме участь у дослідженні даного питання. 
 

Дата _______________ 
Психолог  школи Грицина А.О.__________ 
Ознайомлений (не заперечую)_______________________ 

                                                                 Підпис одного з батьків 
 

Шановні батьки ! 
Доводжу до Вашого відома, що в нашій школі вивчається проблема 

формування позитивного емоційного ставлення учнів до навчальної діяльності. 
Ваша дитина ____________________________братиме участь у дослідженні 
даного питання. 

Дата _______________ 
Психолог  школи Грицина А.О.__________ 
Ознайомлений (не заперечую)_______________________ 

                                                                 Підпис одного з батьків 
 

Додаток 8 
«Тренувальна » 

 



 77

Додаток 9 
Нісенітниці 

− Влітку дівчата і хлопці одягають теплі шапки і шубу і ідуть кататися 
на санчатах. 

− Весною всі звірі готуються до зимовою сплячки. 
− Восени на деревах розпускаються яскраво-зелені листочки. 
− Взимку ми купаємося і загораємо, вирощуємо квіти і збираємо ягоди. 
− Вася захотів шоколадку. Він пішов до магазину і взяв її. 
− Вранці на вечерю ми їмо суп, а ввечері снідаємо в школі. 
− Собаки сплять в ліжках, а вранці встають і вигулюють дівчат і 

хлопчиків. 
− Щоб перейти вулицю, потрібно спочатку подивитись направо і йти на 

червоне світло. 
− В каструлі вариться чашка і посуд миє маму. 
− Щоб влітку було тепліше, діти надівають рукавиці на ноги. 
− Будиночок дівчинку малює і пісні співає. 
− Дорослі вранці встають і йдуть до школи і в дитячі садки, вони там 

навчають і граються. 
 

Додаток 10 
Стимульний матеріал до вправи «Нісенітниці-картинки» 
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Додаток 11 
Перелік слів для запам’ятовування 

Черевики – грибок – пляшка – коза – лопата. 

Свиня – книжки – риба – корабель – цибуля. 

Риба – стіл – конвалія – голуб – ківш. 

Машина – метелик – ведмідь – ножиці – кавун. 

Буряк – розчіска – яблуко – глобус – кінь. 

Лебідь – літак – морква – ліжко – кіт. 

Велосипед – груша – лисиця – дзвоник – склянка. 

Півень – чашка – слива – сукня – жук. 

Каструля – собака – мітла – ластівка – куртка. 

Диван – гусак – візок – вишня – слон. 
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Додаток 12 
Стимульний матеріал до вправи на визначення рівня розвитку уяви 

 

 
 
 

Додаток 13 
Стимульний матеріал до використання методики Равена 

 
А 1 –— АВ 7 –— В1 
 
А 2 –— АВ 5 –— В2 
 
А 3 –— АВ 10 –— В3 
 
А 4 –— АВ 4 –— В4 
 
А 5 –— АВ 3 –— В11 
 
А 6 –— АВ 8 –— В1 
 
А 7 –— АВ 2 –— В2 
 
А 8 –— АВ 2 –— В9 
 
А 9 –— АВ 1 –— В11 
 
А 10 –— АВ 1 –— В3 
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Додаток 7 
Стимульний матеріал до методики «Сходинки» 

 

 



 83



 84
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