Перелік спеціальних діагностичних завдань для
перевірки рівня загального розвитку дитини
Перелік спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня
загального розвитку дитини, її функціональної готовності до
систематичного навчання в школі та здатності до вивчення дисциплін
відповідно до спеціалізації навчального закладу (зразок)
Вивчення фізіологічної зрілості дитини. Фізична та морфологічна
готовність.
Відповідно цих показників звертається увага батьків на фізіологічну
готовність дитини до навчання в школі за методами оцінювання біологічної
зрілості.
Показником фізичної готовності виступають антропометричні дані розвитку
організму дитини: зріст, вага, кількість постійних зубів, м’язова та кісткова
зрілість.
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- М’язова та кісткова зрілість (розвиток дрібної моторики руки, координація
в системі «око – рука».
Визначення мотивів навчання. Бесіда з дитиною про школу
(Методика «Бесіда» за Т.А. Нєжновою)
Мета: Визначити рівень мотиваційної готовності до школи, уявлення про
школу та співвідношення уявлень і бажання навчатися.
Визначення пізнавальної активності дитини
(Результати спостереження за поведінковими реакціями та включенням
дитини в запропоновану діяльність з дорослими, ровесниками).
Це завдання розв'язується спостереженнями за виконанням дитиною всіх
завдань.
Тест словника
(субтест методики Д. Векслера)

Мета: Дослідження рівня словникового розвитку дитини.
Інструкція: Розпочинаючи перевірку словникового запасу дитини, психолог
каже: «Уяви собі, що ти зустрівся (зустрілася) з іноземцем, людиною з іншої
країни, яка погано розуміє українську мову. І ось він попросив тебе
пояснити, що означає слово «велосипед». Як ти відповіси?»
Визначення рівня фонематичного слуху
(Методика «Тест фонематичного слуху» за Кондратенко Л.О.)
Мета: Визначення рівня розвитку фонематичного слуху.
Варіант завдань для визначення рівня фонематичного слуху
Пити, пити,пити, бити,пити,пити,пити,пити,пити,пити,пити.
Рама, рама, рама, рама, лама, рама, рама, рама, рама, рама, рама.
Каска, каска,каска,каска,казка,каска,каска,каска,каска,каска,каска.
Шар, шар, шар, жар, шар, шар, шар, шар, шар, шар, шар.
(Методика «Початкові звуки»)
Мета: вивчення фонематичного розрізнення звуків.
Методика проведення:
Дитині пропонується чотири картинки (собака, ваза, книга, машина). З них
потрібно вибрати ту, на якій зображено предмет, назва якого починається з
того самого звуку, що і слово, яке вимовляє вчитель.

Дослідження розвитку логічного мислення, мови і здатності до
узагальнення
(Методика «Послідовність подій» за А. Бернштейном)
Мета:Дослідження розвитку логічного мислення, мови і здатності до
узагальнення.
В якості експериментального матеріалу використовуються сюжетні малюнки,
запропоновані дитині в неправильній послідовності.

Перевірка рівня розвитку саморегуляції
(Методика «Тест копіювання безглуздих складів»)
Мета: Виявлення рівня розвитку саморегуляції.
Вел зу бот (напис від руки)
Спрощений варіант завдання перевірки рівня розвитку саморегуляції:
«Закінчи візерунок»
Мета: Виявлення здатності до саморегуляції і самоконтролю дитини, вміння
самостійно діяти за зразком, вміння самостійно помічати та виправляти свої
помилки.

Перевірка слухової короткочасної пам’яті та умовиводів
(Методика «Тест короткочасної пам’яті та умовиводів»)
Мета: Дослідження рівня короткочасної пам’яті та умовиводів.
Для того, щоб уникнути спроби батьків підготувати свою дитину для готової
відповіді, різним дітям пропонувати різні варіанти даного тесту, які
відрізняються лише за формою, а саме:
Були собі три хлопчики: Миколка, Петрик та Іванко. Миколка нижчий за
Петрика, Петрик нижчий за Іванка. Повтори. Молодець! Скажи, а хто з
хлопчиків найвищий?

Різновид завдання перевірки слухової короткочасної пам'яті:
Тест «Десять слів» за Д.Венгером
Мета: Дослідження рівня розвитку слухової короткочасної пам’яті.
Дитині пропонується прослухати слова, не пов’язані за змістом, запам’ятати
їх і повторити.
Варіант завдання: дім, груша, лелека, міст, окуляри, брат, ніч, береза ,
пенал, хмара.
Переплетені лінії : (Методика «Дослідження концентрації та стійкості
уваги»)

Мета: Визначення рівня концентрації та стійкості уваги в умовах
напруженої діяльності.
Зміст завдання: Простежити по порядку всі лінії очима, без допомоги рук, і
знайти кінець кожної лінії.

Четвертий зайвий
(Адаптована методика І. Карабаєва «Четвертий зайвий»)
Мета: Визначення здатності до узагальнення та абстрагування, оперування
вербальними поняттями, вміння знаходити істотні ознаки предметів.
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