
Напрямки, за якими можна перевірити готовність 

дитини до школи 
1. Загальний розвиток  

(знання про навколишній світ, родинні зв’язки, пори року, дні 

тижня тощо… ) 

Додаток 1 

2. Пам'ять (слова) 

(прослухати, запам’ятати та відтворити слова, пари слів, речення, 

запропоновані вчителем ) 

Додаток 2 

3. Пам'ять (картинки)  

(уміння запам’ятати 6-8 малюнків упродовж 1-2 хвилин та 

відтворити порядок розташування)  

Додаток 3 

4. Порівняння 

(знайти відмінності, відшукати однакові фрагменти) 
Додаток 4 

5. Уява  

(за частиною малюнка уявити, що зображено на малюнку, знайти 

для предмета або деталі відповідне місце у цілому об’єкті тощо …) 

Додаток 5 

6. Узагальнення  
(назвати групу предметів одним словом або навпаки, дібрати 

декілька слів які відповідають даному поняттю тощо…)   

Додаток 6 

7. Увага 
(самостійне виконання завдання за зразком) 

Додаток 7 

8. Дії за інструкцією   

(малювання фігури за зразком, встановлення співвідношень за 

зразком, об’єднання в єдине ціле за зразком, визначення алгоритму 

виконання запропонованої операції (Наприклад: Що потрібно 

зробити аби спекти пиріг?) тощо…)  

Додаток 8 

9. Логіка   
(аналіз, синтез, систематизація, обмеження, заперечення) 

Додаток 9 

10. Математичні здібності  

(уміння порівнювати предмети, знайти відповідність між цифрами 

та кількістю предметів на малюнку, орієнтування в просторі, 

встановлення співвідношень між геометричними фігурами та 

предметами навколишнього світу,  опис словами 

місцезнаходження предмету тощо…) 

Додаток 10 

11. Мовленнєві здібності 

(уміння прослухати текст та дати відповіді за його змістом (1-2б.), 

дібрати риму до слова, дібрати слова з протилежним значенням (2-

3б.), уміння скласти розповідь за малюнком, переказати невеликий 

текст (4-5б). 

Додаток 11 

  



Додаток 1 

Загальний розвиток 

1. Назви своє ім'я і прізвище. 

2. Назви повністю дату свого народження. 

3. Назви повну домашню адресу. 

4. Назви повні імена батьків. 

5. Назви професії, які бачиш на малюнку. 

 
6. Назви до 5 імен дівчаток і хлопчиків. 

7. Покажи малюнок, на якому зображено весна (зима, літо, осінь). 

 
8. Покажи малюнок, на якому зображений день (ранок, ніч) 

 
9. Дай відповіді на питання. 

Хто будує будинки?   Хто складає вірші? 

Хто водить машину?   Хто шиє одяг?  



Додаток 2 

Пам'ять (слова) 

1. Прослухай, запам’ятай та відтворити слова. (Добре,якщо 

дитина запам’ятає з першого разу 4-5 слів, а з другого – 6-7 слів.) 

 Стіл, калина, крейда, рука, слон, парк, хвіртка, вікно, бак, 

собака. 

 Школа, весна, стілець, нога, квітка, риба, кіт, город, сад, 

вишня. 

 Груша, літо, дошка, сонце, окунь, птах, кулька, дах, фарба, 

рука. 

 

2. Прослухай та  запам’ятати пари слів.(Добре, якщо дитина 

назве не менше 6 слів.) 

Промінь – сонце   дерево - ліс 

замок – двері    будинок - вікно 

жолудь – дерево   ранок - зарядка 

листя – дерево    машина - колесо 

місяць - рік    книжка - букви 

 А зараз послухай тільки перші слова кожної пари, а другі 

назви по пам’яті. 
 

3. Запам’ятай, хто що робить. (Добре, якщо дитина назве не 

менше 5 дій.) 

 Тетяна читає. Юра малює. Коля бігає. Вероніка танцює. Артем 

п’є сік. 

 Костя грається з м’ячем. Аня грається з лялькою. Дмитро 

плаває. Катерина малює. Петрик спить. 

  



Додаток 3 

Пам'ять (картинки) 
 Запам’ятай малюнки. Закрий сторінку і назви всі 

предмети.(На вивчення малюнків дитині відводиться близько 15-

20с. Потім, закривши книжку, вона має назвати не менше 7-8 

предметів) 

  
 

   

 
  

 

  



 Запам’ятай пари малюнків. Закрий ліву частину сторінки і 

постарайся назвати в кожній парі предмет, якого бракує.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Додаток 4 

Порівняння 

 "Знайди відмінності" 

   
 

 
 



 "Знайди однакові листочки" 

 

  



Додаток 5 

Розвиток уяви 
 З яких двох фігур можна скласти першу 

фігуру? 

 

  



 Знайди вказаний фрагмент 

 

 

 

  



Додаток 6 

Узагальнення 

 «Назви одним словом» 

Ворона, сова, горобець, ластівка, чайка - … 

Спідниця, рукавиці, пальто, сорочка - … 

Абрикос, яблуко, груша, черешні - … 

Їжак, білка, ведмідь, лисиця - …  

 

 

 

 

 «Здогадайся, про кого або про що йдеться». 

Зелений, довгий, соковитий. 

Бурий, клишоногий, вайлуватий. 

Холодний, білий, пухнастий. 

Маленька, сіренька, полохлива. 

Нова, цікава, бібліотечна.  



Додаток 7 

Розвиток уваги 
Знайди у стовпчиках такий порядок овочів. 

  



Додаток 8 

Дії за інструкцією 
 Намалюй поруч таку ж фігуру. 

 

  



 

  



 Мама зварила компот. Які продукти вона 

використала? 

 

  



 Встанови послідовність дій. 

  



 

 

  



 Вибери потрібну відповідь до кожного 

прикладу. Поясни свій вибір. 

 

 
 

  



Додаток 9 

Логіка 

 

            

 

 

Як ти вважаєш, що забув намалювати художник? 

Вибери потрібні предмети з жовтого квадратика? 

  



Додаток 10 

Математичні навички 

 

  



 Знайди співвідношення між кількістю 

предметів та цифрою.  
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 Встанови відповідність між геометричною 

фігурою та предметом. 

  



 

Завдання для 

Гарчика 

 
 

  Завдання для Брешка 

 
 

  

  

  

На скількох малюнках є : 

 трикутники назовні? 

 круг назовні? 

 квадрат назовні? 

 прямокутник назовні? 

 синій круг назовні? 

Скільки всього на малюнках: 

 кругів? 

 квадратів? 

 трикутників? 

 прямокутників? 

 жовтих кругів? 

 

  



 Просторова уява 

 
 

 Що знаходиться над будиночком? 

 Що знаходиться перед будиночком? 

 Що ти бачиш ліворуч від хатинки? 

 Що знаходиться праворуч від песика? 

 Що знаходиться під півником? 

 Що зображено у нижньому лівому кутку? У верхньому правому кутку? 

  



Додаток 11 

Аудіювання 
Іменини 

Сьогодні мої іменини. 

Мама подарувала мені 

джемпер, а сестричка – 

собачку Джину. Я сиджу і 

чекаю на гостей. Їх прийде 

четверо: Олечка, Марічка, 

Настечка та Юрчик. 

На столі чайник, чашки, черешні, кошички з кремом. Чай 

будемо пити з чорничним джемом. Потім я покажу друзям 

мультфільм «Том і Джеррі». Вони його дуже люблять. 

1. Що подарували рідні дівчинці на іменини? 

2. Як звали собачку, яку подарували іменинниці? 

3. Скільки гостей прийде на іменини? 

4. Скільки дівчат запросили на іменини? Скільки 

хлопчиків? Назви їх імена. 

5. Що стоїть на столі? 

6. З чим будуть пити чай гості? 

7. Який мультфільм будуть дивитися діти? 

  



 У кожній групі з’єднай те, що римується. 

     

 

       

 

 Добери слово, протилежне за значенням : 

вечір - ранок 

тонкий - товстий  

гаряче -   

хвалити –  

довгий -  

лимон -   

широко -   

сумувати –  

  



 Склади розповідь за серією малюнків. 

 

  



 Віднови послідовність. Розкажи, як 

розгортались події, зображені на малюнках. 

  

  


