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Потреби в діагностико-методичному забезпеченні

важливо залучати до співпраці всі ланки освітньо-виховного процесу

(мультидисциплінарна команда фахівців + найближче оточення)

вчасно визначати актуальний рівень розвитку 

створювати і коригувати індивідуальну програму розвитку, 

розраховану на найближчу зону розвитку дитини

важливо проводити постійний моніторинг проведеної з дитиною 

роботи, вчасно коригувати Індивідуальну програму розвитку

врахування висновків інших фахівців в роботі з дитиною
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Рис. 1. Співвідношення абсолютних і відносних оцінок, вияви нерівномірності 
розвитку у відносних оцінках. 

     Abs  - Рівень розвитку за абсолютними шкалами 

     Rel  - Рівень розвитку за відносними шкалами 
 

- лінія ідеального середнього нормативної групи 

 

- лінія реального індивідуального розвитку 

 

- відносне зниження показника (от +0,15 до –0,15) за рахунок 
природного коливання темпів розвитку (при фактичному збереженні досягнутого 
рівня за абсолютними шкалами) 
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Рис. 3. Зважена оцінка «віку розвитку» за параметром (на основі  врівноваження 
оцінок по безлічі позитивних і негативних відповідей, так що інтегральна оцінка 
відповідає нормативній популяції на певному віковому етапі). «Вік розвитку» 
визначається як такий, в якому результати обстеження (отримані відповіді на 
запитання) привели б до найменших функцій приналежності обстежуваного до 
груп тих, що «відстають» і «випереджають». 

Первинні позитивні 
оцінки по відповідях 
«Так» - на основі 
відповідних кривих 
засвоєння 

 

Первинні негативні оцінки 
по відповідях «Ні» - на 
основі відповідних кривих 
не-засвоєння 

Рівноважна оцінка «віку 
розвитку» обстежуваного 
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Бланк 5-1  (вік від 2 до 5 місяців)

Бланк 5-2  (вік від 5 до 8 місяців)

Бланк 5-3 (вік від 8 до 12 місяців)

Бланк 5-4 (вік від 1 до 1,5 років)

Бланк 5-5  (вік від 1,5 до 2 років)

Бланк 5-6  (вік від 2 до 2,5 років)

Бланк 5-7  (вік від 2,5 до 3 років)

Бланк 5-8  (вік від 3 до 3,5 років)

Бланк 5-9  (вік від 3,5 до 4 років)

Бланк 5-10  (вік від 4 до 5 років)

Бланк 5-11  (вік від 5 до 6 років)

Бланк 5-12  (вік від 6 до 7 років)

Бланк 5-13  (вік від 7 до 9 років)







Таблиця 1.

Приклад аналізу даних обстеження Максима М.: моніторинг і виявлення 

параметрів, зацікавлених у подальшому психолого-педагогічному впливі



Переваги Експертної системи перед дихотомічними тестами

[1] Наприклад, при повністю однакових результатах виконання усіх завдань, діти у віці 5 років 1 тиждень і 5 років 3 місяці 

отримають однакові оцінки розвитку (по тесту Векслера або іншому, в якому нормативні дані відповідають 3-х місячним 

діапазонам). Шкала розвитку Лонгітюда в цьому випадку покаже, що друга дитина має хоч і трохи, але нижчі результати (відносно

нормативній популяції), що є логічно обґрунтованим, враховуючи різницю у віці дітей.

Максимально пряме визначення співвідношення між рівнем розвитку конкретної дитини і 

розвитком дітей в нормативній популяції. Об'єктивно у людини немає «балів» і «параметрів» - є тільки 

здатність (чи нездатність) виконувати ту чи іншу дію.

Вік обстежуваної дитини і вікові нормативи визначаються з точністю до одного дня, 

точність і диференціальна чутливість діагностичного блоку набагато перевищує 

аналогічні тести[1]. 

Система Лонгітюд дозволяє розв'язати проблему оновлення нормативів сучасної 

популяції дітей за рахунок регулярної переробки даних, що накопичуються в 

розподіленій базі даних безлічі користувачів, що обстежують дітей в різних установах і 

регіонах.

Зваженість оцінки тут закладена не лише на рівні текстової інтерпретації результатів, але і 

на глибшому - математичному рівні обробки даних. Так, оцінки «відставання / 

випередження» видаються тільки за наявності дуже високої достовірності відхилення за 

композицією параметрів.

Можливість зіставлення даних, отриманих на різних вікових етапах. Це дозволяє 

продовжувати розвиток експертної системи у напрямі старших вікових груп, а також 

використовувати її для багаторічних лонгітюдних спостережень і індивідуального 

супроводу розвитку дитини.
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