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Наступність в роботі дитячого садка 
та початкової школи – це не тільки 
традиційна наступність у змісті, 
методах, формах і прийомах, перш за 
все бачення та реалізація наступності 
в лініях, основних аспектах розвитку 
особистості дошкільника та 
молодшого школяра. 
                                             

О.Я.Савченко 



Наступність – врахування рівня розвитку 

дитини, з яким вона прийшла до школи, і 

опора на нього 

Перспективність – визначення 

пріоритетних ліній підготовки 

дошкільнят до школи з урахуванням її 

потреб 







Математична компетентність – це 

здатність учня створювати 

математичні моделі процесів 

навколишньої дійсності; застосування 

досвіду математичної діяльності для 

розв’язування навчально – пізнавальних і 

практично зорієнтованих задач. 



Напрямки наступності дошкільної 

і початкової освіти щодо 

математичного розвитку: 

Узгодити мету на дошкільному 

 і початковому шкільному рівнях 
І 

Збагатити освітній зміст 

 у початковій школі 
ІІ 

Удосконалити форми організації 

 і методи навчання як у дошкільних  

закладах, так і в початковій школі 
ІІІ 



Компоненти математичної 

компетентності: 

 внутрішня мотивація 

 інтерес 

Мотиваційний: 

 комплекс математичних  

знань, умінь і навичок 

Змістовий: 

Дійовий: 

 навики навчальної праці 

(самостійність, самооцінка,  

самоконтроль) 

 



Складові математичної 

компетентності: 

Обчислювальна                                  

І 

Інформаційно-графічна              ІІ 

Логічна; геометрична                            ІІІ 



Обчислювальна- забезпечує 

готовність учня застосовувати обчислювальні 

вміння та навички у практичних ситуаціях: 

Уміння порівнювати числа  виконувати арифметичні дії  

з ними 

 знаходити значення числових 

 виразів 

 

  порівнювати значення величин 

і виконувати дії з ними 



Інформаційно-графічна: 

Читати і записувати числа; подавати величини в різних  

одиницях вимірювання; читати і записувати вирази зі  

змінними, знаходити їх значення; користуватися годинником  

і календарем як засобом вимірювання часу. 

 
 



Логічна складова: 

 Розв’язання сюжетних задач; рівнянь; розгадування ребусів, 

головоломок; дії з множинами; розрізнення істинних і хибних 

тверджень. 



Геометрична складова: 

 Визначення місцезнаходження об’єкта на площині і в просторі; 

Вимірювання довжини; знаходження периметра, площі; 

Конструювання геометричних фігур, розбивання на частини . 



Порівняльний аналіз програмних 

завдань з математики в ДНЗ  

і в 1 класі 

   

 Програма «Д и т и н а»  

 Вік :6 рік життя 

 

                           Показники засвоєння матеріалу 

 • 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. 

 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


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; 

Розрізняти  і називати прості геометричні фігури; 

Вимірювати за допомогою лінійки довжину відрізка 

в сантиметрах, будувати відрізок заданої довжини. 



Значення наступності у роботі  

ДНЗ і ПШ полягає у: 

реалізації в педагогічному процесі єдиної, динамічної та 

перспективної системи виховання і навчання, яка 

забезпечує формування особистості 

 

2 

зменшенні психологічних труднощів при переході 

до нових умов навчання 

 

3 

природному входженні дітей в нові умови, що сприяє 

підвищенню ефективності навчання з перших днів 

перебування в школі 

 

4 

успішній підготовці дітей до школи 

 

1 1 



LOGO 

             Школа не повинна 

вносити різкого перелому в 

життя дитини. 

Нехай, ставши учнем, дитина 

продовжує робити сьогодні 

те, що робила вчора. Нехай 

нове з'являється в її житті 

поступово і не збентежує 

лавиною переживань. 

                 (В.О. Сухомлинський) 
 

 


