
V.) Какие документы требуются?

Принесите, пожалуйста, на
обследование следующие документы:

• заполненное и подписанное
Заявление о согласии

• заполненную анкету для лиц, 
наделенных родительскими 
правами (воспитателей)

• тетрадь ранней диагностики
ребенка или карту участника 
(требуется предъявление)

• журнал прививок или письменное 
заявление, что ребенок не привит
(требуется предъявление)

• важные медицинские 
заключения о болезнях Вашего 
ребенка (если имеются)

• если ребенок пользуется очками:
не забудьте взять очки

Ассистент запишет информацию и 
проконсультирует Вас относительно
прививок.

VI.) Как Вас проинформируют о 
результатах обследования?

Вы получите от нас письменное 
заключение, которое Вам следует
передать  педиатру.
С Вашего согласия мы проинформируем
дошкольное детское учреждение о 
результатах обследования для 
планирования педагогических 
мероприятий по стимулированию 
развития ребенка (если потребуются).

Дополнительно Вы получите от нас 
справочник для родителей с 
рекомендациями  касательно 
дальнейшего развития способностей 
Вашего ребенка.

VII.)Зачем нам нужно Ваше заявление о 
согласии?

Сотрудничество специалистов разных 
направлений очень важно для 
оптимального стимулирования развития 
Вашего ребенка.

Чтобы мы могли работать вместе с
педагогами, нам требуется Ваше 
согласие.
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ФОТО (індивідуально для кожного 
відділу охорони здоров'я) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Інформація про  
психодіагностичне обстеження 
дитини дошкільного віку (ESU) 

 
 
 
 

Ми завжди до Ваших послуг  
(штамп відділу охорони здоров'я) 

Шановні батьки, шановні особи, які 
наділені батьківськими правами, 
 
важливою метою психодіагностичного 
обстеження дитини дошкільного віку (ESU) 
є: 
 

I.) "ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗДІБНОСТЕЙ" 

 
a) ESU є обов'язковим для всіх дітей та 
проводиться у два етапи. 
 
 

• Етап 1: у передостанній рік 
відвідування дитячого садка, перед 
настанням строку зарахування до 
першого класу школи, наші 
медичні співробітники проводять 
обстеження всіх дітей у місті/окрузі 
(базове обстеження).  

 
б) Діти, які потребують медичного 
обстеження або визначення рівня 
володіння мовою, запрошуються на 
додаткове обстеження. 
 
 

• Етап 2: в останній рік відвідування 
дитячого садка за потреби може 
бути проведене додаткове 
обстеження.  

 
в) Усі результати обстеження являють 
собою лікарську таємницю. 

II.) У чому полягає базове обстеження? 
 
Мета базового обстеження – визначити 
стан здоров'я та розвитку дитини. У 
рамках цього обстеження не 
розглядається питання щодо "готовності 
до шкільного навчання". 
У разі необхідності підтримки є достатньо 
часу, щоб ініціювати її.  
 
 
III.) Як проходить обстеження? 
 
Базове обстеження зазвичай проводиться 
у дитячому дошкільному центрі та триває 
близько 45 хвилин. Ви можете 
супроводжувати свою дитину на 
обстеження. Якщо Ви не будете присутні 
на обстеженні, Ви все одно отримаєте 
детальну інформацію.  
 
 
IV.) Що включає в себе обстеження? 
 
Медичний співробітник перевірить 
наступні області розвитку: 
 

• Зір та слух 
• Мовленнєві навички 
• Пам'ять 
• Навички моторики 
• Навички малювання 
• Розуміння чисел/кількості 
• Зріст та вага 
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V.) Які документи є необхідними?

Будь ласка, візьміть із собою на 
обстеження наступні документи:

• заповнену та підписану форму 
інформованої згоди

• заповнену анкету для осіб, які 
наділені батьківськими правами

• буклет з ранньої діагностики для 
дітей або картку учасника 
(надання обов'язкове)

• картку щеплень або письмову 
заяву про те, що Ваша дитина не 
була щеплена (надання 
обов'язкове)

• важливі медичні висновки про 
захворювання Вашої дитини (за 
наявності)

• для тих, хто носить окуляри: не 
забудьте свої окуляри

Співробітник задокументує інформацію та 
надасть Вам консультацію щодо щеплень.

VI.) Яким чином повідомляються 
результати обстеження?

Ви отримаєте від нас письмовий звіт, який 
Вам необхідно буде передати педіатру.
За наявності Вашої згоди дитячий садок 
буде проінформований про результати 
обстеження для можливого планування 
заходів педагогічної підтримки.

Крім того, Ви отримаєте наше керівництво 
для батьків з порадами щодо подальшої 
підтримки Вашої дитини.

VII.) Навіщо потрібна форма 
інформованої згоди?

Міждисциплінарне співробітництво є дуже 
важливим для оптимальної підтримки 
Вашої дитини.

Нам потрібна Ваша згода, щоб ми могли 
співпрацювати разом із професіоналами в 
галузі освіти.

Джерело: Загальний 
Федеральний Комітет

Джерело: bvkj
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