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Видатний психолог Д.Б.Єльконін підкреслював невід’ємний зв'язок старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку, з’єднував їх в «єдину епоху людського розвитку, яка називається 

дитинством». У Базовому компоненті дошкільної освіти, в оновленій програмі «Впевнений старт» та 

Державному стандарті початкової загальної освіти визначається пріоритетність компетентнісного 

підходу до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи 

покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, 

соціальний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у 

майбутньому житті. Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти розглядається на 

сучасному етапі як одна із важливіших умов безперервної освіти дитини. Неперервна освіта 

розуміється як зв’язок, узгодженість і перспективність всіх компонентів системи на кожному ступені 

освіти для забезпечення наступності у розвитку дитини. Наступність – двосторонній процес. З одного 

боку – дошкільна ступінь, яка зберігає самоцінність дошкільного дитинства, формує фундаментальні 

особистісні якості дитини, що служать основою успішного навчання. З іншого – школа, як 

наступник, підхоплює досягнення дитини-дошкільника, а значить дійсно знає про реальні досягнення 

дошкільного дитинства і розвиває, а не ігнорує накопичений ним потенціал. 

Навчання в школі вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблеми наступності, що 

допомагає успішному розв'язанню завдань безперервної освіти в Україні на перших її етапах: у 

дошкільному навчальному закладі та початковій школі. Ці проблеми зорієнтовані передусім на 

інтеграцію двох ланок освіти, на усунення суперечок між запитами школи і програмними 

можливостями ДНЗ, амбіційними завищеними вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей; 

між непідготовленістю дітей, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, і необхідністю 

враховувати специфіку дошкільної та початкової освіти. Актуальна проблема сьогодення - 

встановити наступність на державному рівні між дошкільними навчальними закладами і початковою 

школою, а також визначити форми роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. 

Наступність — це не що інше, як опора на пройдене, використання і подальший розвиток 

учнівських знань, умінь і навичок. Вона означає розширення й поглиблення цих знань, 

усвідомлення вже відомого, але на новому, вищому рівні. Наступність дає змогу в комплексі 

вирішувати пізнавальні, виховні і розвиваючі завдання. Вона виражається в тому, що кожна нижча 

ланка перспективно націлена на вимоги наступної. 

Один із пріоритетних напрямків наступності – узгодження мети на дошкільному і 

початковому шкільному рівнях. Мета дошкільної освіти - всебічний загальний розвиток дитини, 

визначений Базовим компонентом дошкільної освіти у відповідності з потенційними віковими 

можливостями і специфікою дитинства як самооцінного періоду життя людини. 

Так, В.В. Давидов справедливо зазначає, що традиційно «принцип спадкоємності лежить у 

забезпеченні зв'язків між побудовою навчальних предметів для початкової школи і тим типом 

життєвих знань, злиття форм наукових і життєвих понять у програмах і підручниках» . Програми та 

навчальні плани забезпечують об'єктивні умови наступності. Наприклад, програма дошкільної 

освіти «Дитина» , за якою працюють ДНЗ Цюрупинського району, визначає коло завдань для 

першої ланки в системі освіти, узгоджується з комплексом вимог, які ставить перед випускником 

дошкільного закладу початкова школа, «Програми для середньої загальноосвітньої школи, 1 - 2 

класи 

Дитину в дитячому саду, крім програмних вимог до знань і вмінь, також необхідно навчити 

міркувати, пояснювати отримані результати, порівнювати, висловлювати припущення, перевіряти, чи 

правильні вони, спостерігати, узагальнювати і робити висновки. Міркування однієї дитини сприяє 

розвитку цього вміння в інших  

Успішність навчання дітей у школі пов'язане не тільки з наявністю у дошкільнят певного 

обсягу знань. Шкільне навчання основні вимоги пред'являє, перш за все, до розумової діяльності. У 

зв'язку з цим рівень розвитку розумових здібностей - один з важливих факторів навчання дітей у 

школі. 

Вирішити проблему спадкоємності можливо лише тоді, коли буде реалізована єдина лінія 

розвитку дитини на етапах дошкільного та початкового шкільного дитинства. 



Особливість наступності дошкільної та початкової освіти в тому, що вихователь повинен 

враховувати двобічність даного процесу. З одного боку, визнавати самоцінність дошкільного 

дитинства з опорою на ведучу - ігрову - діяльність, з іншого створювати умови для елементів 

навчальної діяльності. Його завдання - у процесі пізнання розвивати розумові здібності дітей на 

основі допитливості, інтересу. Багато в чому рішення буде залежати від того, чи правильно 

вихователь розуміє готовність дитини до шкільного навчання. Адже тут слід враховувати 

«дозрівання» всіх структур організму, становлення якісних новоутворень у всіх сферах особистості - 

фізичної, мотиваційної, емоційно-вольової, інтелектуальної, комунікативної. 

Успіхи в шкільному навчанні багато в чому залежать від якості знань і умінь, сформованих в 

дошкільні роки, від рівня розвитку пізнавальних інтересів і пізнавальної активності дитини. Школа 

постійно підвищує вимоги до інтелектуального, зокрема математичного, розвитку дітей. З метою 

вдосконалення підготовки всіх дітей шестирічного віку до школи організовуються підготовчі заняття 

при школах. 

У початковій школі курс математики зовсім не простий. Найчастіше діти відчувають різного 

роду труднощі при освоєнні шкільної програми з математики. Можливо, однією з основних причин 

таких труднощів є втрата інтересу до математики як предмету. 

Отже, одним з найбільш важливих завдань вихователя та батьків - розвинути в дитини інтерес до 

математики в дошкільному віці. Залучення до цього предмету в ігровий і цікавій формі допоможе 

дитині в подальшому швидше і легше засвоювати шкільну програму. 

Здібності не є чимось раз і назавжди зумовленим, вони формуються і розвиваються в процесі 

навчання, в процесі вправ, оволодіння відповідною діяльністю, тому потрібно формувати, розвивати, 

виховувати, удосконалювати здібності дітей і не можна наперед точно передбачати як далеко може 

піти цей розвиток. 

Говорячи про математичні здібності як особливості розумової діяльності, слід перш за все вказати на 

декілька поширених серед педагогів помилок. 

По-перше, багато хто вважає, що математичні здібності полягають перш за все в здібностях до 

швидкого і точного обчислення (зокрема в думці). Насправді, обчислювальні здібності далеко не 

завжди пов'язані з формуванням достовірно математичних (творчих) здібностей. По-друге, багато хто 

думає, що здатні до математики школярі відрізняються хорошою пам'яттю на формули, цифри, 

числа. Проте, як зазначає академік А. Н. Колмогоров, успіх в математиці менше за все пов'язаний зі  

здатностю швидко і міцно запам'ятовувати велику кількість фактів, цифр, формул. Нарешті, 

вважають, що одним з показників математичних здібностей є швидкість розумових процесів. 

Особливо швидкий темп роботи сам по собі не має відношення до математичних здібностей. Дитина 

може працювати досить повільно, але в той же час вдумливо, творчо, успішно просуваючись в 

засвоєнні математики. 

Багато батьків вважають, що головне при підготовці до школи - це познайомити дитину з 

цифрами і навчити її писати, рахувати, складати і віднімати (на ділі це звичайно виливається в 

спробу вивчити напам'ять результати додавання і віднімання в межах 10). Однак при навчанні 

математики за підручниками сучасних розвиваючих систем (система Л. В. Занкова, система В. В. 

Давидова, система "Гармонія", "Школа 2100" та ін) ці вміння дуже недовго виручають дитину на 

уроках математики. Запас завчених знань кінчається дуже швидко (через місяць-два), і 

несформованість власного уміння продуктивно мислити (тобто самостійно виконувати зазначені 

вище розумові дії на математичному змісті) дуже швидко призводить до появи "проблем з 

математикою ». 

У той же час дитина з розвиненим логічним мисленням завжди має більше шансів бути успішним в 

математиці, навіть якщо вона не була заздалегідь навчена елементам шкільної програми (рахунок, 

обчислення і т. п.). Підручники математики  побудовані таким чином, що вже на перших уроках 

дитина повинна використовувати вміння порівнювати, класифікувати, аналізувати і узагальнювати 

результати своєї діяльності. 

Однією з найважливіших складових наступності дошкільної та початкової освіти провідні 

науковці вважають формування математичних компетентностей. 

Психолого-педагогічна готовність дитини до школи передбачає удосконалення, насамперед змісту, 

форм і методів навчально-виховної роботи в дитячому саду, зокрема в навчанні їх 

математики. Сучасна школа вимагає від дитини, яка починає навчання у першому класі, високої 

працездатності, складних форм розумової діяльності, сформованих морально-вольових якостей вже в 

дошкільні роки.Виконання всіх цих вимог сприяє підвищенню рівня загальної готовності дитини до 

шкільного навчання. Тільки на тлі загальної готовності дитини математична п 
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Підготовка його здатна забезпечити засвоєння математики в школі, подальший розвиток інтересу 

до математичної діяльності. 

Поняття «Розвиток математичних компетентностей» є досить складним, комплексним і 

багатоаспектним. Воно складається з взаємозалежних і взаємообумовлених уявлень про простір, 

форму, величину, час, кількість, їх властивості і відносини, які необхідні для формування у дитини 

«життєвих» і «наукових» понять. 

Під математичним розвитком дошкільнят розуміються якісні зміни пізнавальної діяльності дитини, 

які відбуваються в результаті формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними 

логічних операцій. Математичний розвиток - значущий компонент у формуванні «картини світу» 

дитини. 

Формуванню у дитини математичних уявлень сприяє використання різноманітних дидактичних ігор. 

У грі дитина здобуває нові знання, уміння, навички. Ігри, що сприяють розвитку сприйняття, уваги, 

пам'яті, мислення, розвитку творчих здібностей, спрямовані на розумовий розвиток дошкільника в 

цілому. 

Початкова школа покликана допомогти учням в повній мірі проявляти свої здібності, 

розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал. Успішність реалізації цього завдання багато 

в чому залежить від сформованості в учнів пізнавальних інтересів у дитячому садку. Проблема 

розвитку пізнавального інтересу дитини вирішується засобами цікавості, гри, створення 

нестандартних ситуацій на заняттях. 

Компонент індивідуальної готовності припускає наявність у дитини кругозору, запасу 

конкретних знань. Дитина повинна володіти планомірним і розчленованим сприйняттям, елементами 

теоретичного ставлення до досліджуваного матеріалу, узагальненими формами мислення і 

основними логічними операціями, смисловим запам'ятовуванням. Інтелектуальна готовність також 

передбачає формування в дитини початкових умінь у сфері навчальної діяльності, зокрема, вміння 

виділити навчальну задачу і перетворити її в самостійну мету діяльності. 

Провідним завданням при формуванні математичних понять є: 

 спостереження (зміна, моделювання, побудова) об'єктів з метою виявлення їх властивостей; 

  зрівнювання об'єктів і їх властивостей: аналіз властивостей, які з них є спільними, 

відмінними, суттєвими, а які несуттєвими; встановлення і використання аналогій; 

 узагальнення, формулювання суджень про загальні істотні ознаках об'єктів; класифікацій - 

розбиття множини досліджуваних понять на класи, види й т. п. - тобто на завдання, які 

формують розумову діяльність дитини і розвивають розумові операції. 

Розвиток вміння орієнтуватися в деяких прихованих істотних математичних зв'язках, 

відносинах, залежностях (порівну, більше, менше, ціле, частина, залежність між величинами і ін); 

Навчання оволодінням способами встановлення різного роду математичних зв'язків, відносин; 

поняття, що самими очними способами встановлення кількісних відносин є рахунок предметів і 

вимірювання величин. 

Забезпечення більш високого рівня математичного розвитку дітей, що йдуть  у перший клас, їх 

попередня підготовка, безумовно, суттєво впливають на якість засвоєння навчального матеріалу в 

школі. Тому така серйозна увага приділяється правильній організації навчально-виховної роботи в 

дитячих садах, особливо у старшому дошкільному віці. 

Засвоєння програми забезпечує випускникам дошкільних установ впевнене оволодіння 

математикою в школі. У першому класі йде подальше поглиблення знань з математики. Наступність 

у роботі дитячого садка і школи з математики дає позитивний результат у засвоєнні знань дітьми. 

Зміст наступності в роботі дошкільного закладу і школи з навчання математики полягає в 

тому, що вдосконалення наступності в роботі дитячого садка і школи забезпечить умови успішного 

навчання у першому класі. При цьому важливо знання вихователями основних підходів у методиці 

навчання математики у першому класі, ознайомлення їх із сучасними підручниками 

Базовий компонент дошкільної освіти виділяє зокрема логіко-математичну компетентність, 

розподілену за сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам». Вона складається 

з трьох основних компонентів: 

·МОТИВАЦІЙНИЙ - внутрішня мотивація,інтереси. 

·ЗМІСТОВИЙ - комплекс математичних знань, умінь та навичок. 

·ДІЙОВИЙ - навички навчальної праці: самостійність, самооцінка, самоконтроль. 
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  Логіко-математична компетентність передбачає здатність здійснювати: класифікацію 

геометричних фігур; предметів та множин; серіацію за величиною, масою, об’ємом; розташуванням у 

просторі, часі; обчислення; вимірювання та ін. Багато дітей на порозі школи вміють читати, писати, 

додавати та віднімати, але чи є це показником готовності їх до школи. Дослідження та досвід роботи 

показує, що труднощі у початкових класах частіше відчувають не ті діти, які мають невеликий обсяг 

знань, а ті, в яких не сформована звичка думати, вузький кругозір та недостатній досвід спілкування. 

 Важливо мати не стільки наявність логіко-математичних знань, скільки здатність використовувати 

їх у різних життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу пізнавальну активність, 

кмітливість, гнучкість мислення, самостійність суджень. І якщо математичний аспект є традиційним і 

відпрацьованим у сучасній дошкільній теорії та практиці, то логічний є новим і мало задіяним. Адже 

логічне мислення в математиці має таке саме значення, як граматика у мові. 

Що таке логічне мислення, чому так важливо його розвивати? 

ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ - здатність мислити точно і послідовно, не допускаючи протиріч у 

своїх міркування, та вміння викривати логічні помилки. 

Логічне мислення формується на основі образного та є вищою стадією розвитку дитячого 

мислення. Логічне мислення приводить до прийняття правильного рішення без допомоги інтуїції та 

досвіду. Спонукає аналізувати предмети і явища, виділяти в них головне, послідовно міркувати, 

робити висновки, систематизувати. 

  

Щоб діти самостійно приходили до «відкриття», слід: 

· надати дітям максимум свободи; 

· заохочувати творчу ініціативу; 

· заняття чи самостійна діяльність повинна викликати у дітей позитивні емоції; 

· не забувати похвалити кожну дитину; 

· не загострювати увагу на невдачах; 

· під час проведення логіко-математичних ігор не змушувати дитину брати в них участь; 

·з появою перших ознак втоми або втрати інтересу припинити його; 

· отриманий результат порівнюють з попереднім; 

· спонукати дітей розмірковувати, пояснювати; 

· якщо дитина зіткнулася з труднощами, знайти разом з нею спосіб виконання завдання. 

Математичні операції: операції з множинами, величинами, фігурами, орієнтація у просторі, лічба, 

операції з числами, обчислювання, вимірювання. 

Логічні операції: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, доведення, серіація, причинно – 

наслідкові зв’язки, узагальнення, абстрагування. 

Логічний і математичний компоненти взаємозалежні оскільки математичні знання засвоюються 

за допомогою логічних прийомів. Тільки правильно організована діяльність дітей і вихователя в 

процесі навчання забезпечує достатній рівень логіко – математичного розвитку дітей. Бо кожне 

логіко – математичне поняття і уміння формується поступово, поетапно на основі виконання 

математичних і логічних операцій, доступних конкретній групі дітей. Тому, в роботі з логіко – 

математичного розвитку вихованців, необхідно враховувати послідовність засвоєння ними логічних 

операцій. 

Більша частина математичних операцій здійснюється в кожній віковій групі. Головне при їх 

виконанні враховувати вікові можливості (послідовність засвоєння логічних операцій) та 

додержуватись дидактичних принципів: поетапності, послідовності, системності, доступності.Як 

показує аналіз сучасних програм з математики для першого класу та дошкільного закладу, в їх 

отриманні досягнута значна спадкоємність. Характерно, що програми будуються на теоретико-

множинній основі.  

У програмі з математики умовно можна виділити п'ять розділів: 

o знання про кількість і рахунок, 

o розмір, 

o форму, 

o простір, 

o час. 

Порівняльний аналіз програмних завдань з математики в ДДУ і в 1 класі 

 

Програма «Д и т и н а»  



Вік Показники засвоєння матеріалу 

6 рік життя • Утворювати нове число шляхом додавання одиниці до попереднього 

числа; 

• Розрізняти і правильно називати числа (нуль, один - дев'ять); 

• Встановлювати відносини (більше - менше) між числами, 

множинами; 

• Придумувати приклади на збільшення і зменшення за малюнками, за 

практичними  діями; 

• Розуміти завдання на знаходження суми і залишку з допомогу 

малюнка або дій. 

7 рік життя • Вміти систематизувати і групувати предмети за основними ознаками; 

• Знаходити геометричні фігури на малюнках, моделях, формах 

навколишніх предметів (точка, відрізок прямої, ламана лінія, 

трикутник, чотирикутник, квадрат, п'ятикутник, 

шестикутник). Одиниці вимірювання 

• Будувати відрізки  заданої  довжини; 

• Рахувати до десяти в прямому і оберненому порядку; 

• Утворювати число шляхом додавання одиниці до попереднього; 

• Знати, що число на один менше, стоїть попереду; 

• Називати і розрізняти цифри 0, 1-9; 

• Знати склад чисел з двох менших у межах десяти; 

• Давати повну характеристику числа, вказуючи його місце серед 

інших чисел натурального ряду; 

• Розв'язувати  завдання на збільшення або зменшення числа на кілька 

одиниць; 

• Використовувати математичні знання в іграх, у побуті. 

 

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ 1 КЛАС  

(Основні знання на кінець навчального року) 

Учні повинні 

знати: 

 назви  чисел від 1 до 20, число 0; 

 назви  компонентів дій додавання і віднімання; 

 склад  чисел в межах 10; 

 одиниці довжини; 

 одиниці об'єму; 

 одиниці маси. 

Учні повинні 

вміти: 

 рахувати предмети, розташовані по-різному; 

 називати і записувати числа до 20; 

 називати попереднє і наступне число від будь-кого в межах 20; 

 складати й розв'язувати приклади на додавання і віднімання в 

межах 10, а також до 20); 

 користуватися знаками; 

 розв'язувати прості арифметичні задачі на одну дію за 

допомогою додавання і віднімання; 

 складати завдання за малюнками і практичними діями з 

предметами; 

 розти і називати прості геометричні фігури. 

 вимірювати за допомогою лінійки довжину відрізка в 

сантиметрах, будувати відрізок заданої довжини. 

 

Засвоєння програми, як підкреслювалося раніше, забезпечує випускникам дошкільних 

установ впевнене оволодіння математикою в школі. Так, для засвоєння знань першої теми 

програми в першому класі «Десяток» діти мають достатній рівень знань. Вони вміють добре 

рахувати предмети, звуки, рухи, добре засвоїли назви, послідовність і позначення перших 
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десяти чисел натурального ряду. Формування поняття числа і арифметичних дій над ними 

здійснювалося в дитячому садку і продовжується в першому класі на підставі практичних 

операцій з різними кінцевими множинами. Цьому сприяє досвід, набутий дітьми раніше. 

У першому класі йде подальше поглиблення знань про відносини між суміжними 

числами натурального ряду, закріплюються навички встановлення взаємооднозначної 

відповідності між елементами двох множин накладанням, прикладанням і порівнянням чисел. 

У дитячому садку приділяється увага розвитку спеціальної термінології: назвам чисел, 

дій (додавання і віднімання), знаків (плюс, мінус, так само). У школі 

поглиблюється процес збагачення мовлення дітей спеціальними термінами. Діти засвоюють 

назви даних і шуканих, компонентів дій додавання і віднімання, вчаться читати і 

записувати найпростіші вирази і т.д. 

Важливе значення для вивчення шкільного курсу математики має своєчасне 

ознайомлення дошкільників з арифметичними задачами і прикладами. Випускники дитячих 

садків вже засвоїли математичну сутність завдання, розуміють значення і зміст питань 

завдання, правильно відповідають на них, вибирають і аргументують вибір арифметичної 

дії. У дитячому садку починається, а в першому класі триває засвоєння 

дітьми таблиці додавання і віднімання в межах десяти на основі знань складу числа з двох 

менших. Крім того, в першому класі діти знайомляться з окремими випадками додавання і 

віднімання, коли одне з числових даних дорівнює нулю. 

Першокласники вчаться виділяти прямі і непрямі кути, креслити відрізки різної 

довжини. Готувалися вони до цього ще в дитячому садку. 

Позитивно впливають на формування знань про число уявлення дітей про величини, 

що передбачено програмою дитячого саду, а також навички у вимірі умовної мірою і такими 

загальноприйнятими одиницями, як метр, літр, кілограм. У першому класі діти продовжують 

вимірювати довжину, масу, місткість, обсяг. Поступово, починаючи з дитячого саду і 

продовжуючи цю роботу в школі, дітей підводять до розуміння функціональної залежності 

між вимірюваною величиною, мірою й результатом виміру. Всі ці знання розширюють 

поняття про число, розвивають мислення дитини, її інтереси і здібності. 

Однак сучасну школу не задовольняє формальне засвоєння цих знань і вмінь.  Тому сучасна 

дошкільна дидактика спрямована на відпрацювання шляхів оптимізації навчання з метою 

підвищення цих якостей. Випускники дошкільних установ повинні усвідомлено, з розумінням суті 

явищ вміти використовувати набуті знання і навички не лише в звичайній, стереотипній, але і в 

зміненій ситуації, в нових, незвичних обставинах (гра, праця)  

Таким чином, за два роки до школи можна надати значущий вплив на розвиток математичних 

здібностей дошкільника. Навіть якщо дитина не стане неодмінним переможцем математичних 

олімпіад, проблем з математикою у нього в початковій школі не буде, а якщо їх не буде в початковій 

школі, то є всі підстави розраховувати на їх відсутність і надалі. 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» передбачає створення сприятливих 

умов для особистісного становлення творчої самореалізації кожної дитини та формування у неї 

життєвої компетентності. 

Це передбачає поступовий перехід від навчально-дисциплінарної моделі освіти до особистісно-

орієнтованої, яка спрямована на організацію „повноцінної життєдіяльності самої дитини як її 

активного суб’єкта” . 

 Наступність, як підкреслює А.М. Леушина, полягає зовсім не в тому, чи є в «Програмі дитячого 

саду» поняття «трапеція» або «обернена задача», а в тому, чи вміє дитина аналізувати цю фігуру і 

завдання, виділяти в них істотні риси і узагальнювати їх . 

В останні роки педагогіка все частіше звертається до проблем методики навчання 

математики. Опрацьовуються шляхи удосконалення наступності саме в питаннях методики.  

  

Нові методики розробляються відповідно до вікових особливостей дошкільників, їх потребою в грі, 

рухової активності. Виходячи з цього, в методичних рекомендаціях до роботи зі старшими 

дошкільниками та учнями перших класів широко використовуються дидактичні ігри, рухові ігри, 

наочне моделювання різних кількісних відносин, реальні практичні дії, наприклад з конкретними 

множинами, величинами: вимірювання, створення серіаціонних рядів і транзитивних 

відносин. Розробка та експериментальна перевірка методик спираються на дані про 

психологічну діагностику динаміки загального інтелектуального розвитку старших дошкільників, а 

також на результати вивчення стану їх здоров'я, працездатності і стомлюваності. 
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Навчання дітей початків математики будується так, щоб, перш за все, на підставі дій з конкретними 

множинами та формування у дітей знань про загальні характеристики форми, розмір і кількість, 

потім навчати їх рахувати, вимірювати, додавати і віднімати. 

Діти повинні не просто отримувати  певну суму знань з математики, а й значно підвищувати рівень 

загального розумового розвитку: набувати  вміння та навички, сприймати і розуміти інструкцію 

вчителя, використовувати її в процесі роботи, виконувати роботу якісно і контролювати результати 

відповідно зразку.  

Засвоєння програми забезпечує випускникам дошкільних установ впевнене оволодіння 

математикою в школі. У першому класі йде подальше поглиблення знань з математики. Наступність 

у роботі дитячого садка і школи з математики дає позитивний результат у засвоєнні знань дітьми. 

 


