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Науково-методичний супровід реалізації наступності дошкільної і 

початкової освіти в умовах реформаційних процесів 
Левицька І.В., методист ЦРМК 

 

Неперервність освіти визначається як один із пріоритетних напрямів її 

модернізації в таких нормативних документах: Законах України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», у Базовому 

компоненті дошкільної освіти і Державному стандарті початкової загальної 

освіти. 

Законом України «Про освіту» визначено, що відправною ланкою в 

системі освіти є дошкільна освіта, в межах якої реалізуються програми і 

завдання першого рівня, спрямовані на розвиток здібностей дітей та 

формування в них елементів навчальної діяльності. Важливого значення при 

цьому набуває наступність у роботі двох перших ланок освіти – дошкільної 

та початкової. Актуальність питання співпраці дошкільного закладу та школи 

визначено Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, в якому 

обумовлено соціальну необхідність зміни орієнтації при організації 

педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження із новим 

Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті 

початкової загальної освіти визнається 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, естетичний розвиток, 

набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у 

майбутньому житті. 

Спільна робота щодо реалізації наступності дошкільного навчального 

закладу і школи починається з розуміння того, що дитячий садок і школа, як 

два скульптори, що працюють разом, повинні діяти узгоджено – в одному 

напрямі.  

Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів у 

навчальному році, і один з них – максимальне охоплення дітей дошкільною 

освітою та надання їм якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття 

дошкільної освіти визначаються в  інструктивно-методичних листах 

Міністерства освіти і науки України на початок навчального року. 

Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості 

дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти. 
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Роботу з наступності слід починати з узгодженості мети на 

дошкільному і початковому шкільному рівнях. Мета дошкільної освіти - 

всебічний загальний розвиток дитини, а мета освіти в початковій школі - 

продовжити всебічний загальний розвиток дітей з урахуванням специфіки 

шкільного життя поряд з освоєнням найважливіших навчальних навичок у 

читанні, письмі, математиці та ін. Як у дошкільному закладі, так і в школі 

освітньо-виховний процес повинен бути спрямований на становлення 

особистості дитини: розвитку її компетентності (комунікативної, 

інтелектуальної, фізичної), креативності, ініціативності, самостійності, 

відповідальності і таке інше.  

Другий напрям цієї роботи – це  збагачення освітнього змісту у 

початковій школі, а саме: 

• введення в педагогічний процес різних видів дитячої діяльності творчого 

характеру (самодіяльних ігор, драматизацій, технічного і художнього 

моделювання, експериментування, словесної творчості, музичних, 

танцювальних імпровізацій); активізацію пізнавальних інтересів дітей 

Третій напрям - удосконалити форми організації і методи навчання 

як у дошкільних закладах, так і в початковій школі. Сучасні наукові 

дослідження вказують на необхідність: 

• відмовитися від  регламентованого навчання в ДНЗ (статичних поз на 

заняттях, розташування столів у ряд по типу шкільного, відповідей по 

піднятій руці тощо.); 

• забезпечити рухову активність дітей у школі на уроках фізкультури, 

великих перервах, а також у процесі позакласної роботи; 

• використовувати різноманітні форми навчання, що включають специфічні  

види діяльності на інтегративній основі; 

• використовувати в ДНЗ циклічність і проектну організацію змісту навчання, 

що створює умови для використання самими дітьми наявного в них досвіду; 

• забезпечити взаємозв'язок занять (фронтальних, групових) з повсякденним 

життям дітей,  самостійною діяльністю (ігровою, художньою, 

конструктивною тощо); 

• створити розвивальне предметне середовище як у дошкільному закладі, так 

і початковій школі, функціонально моделюючий зміст дитячої діяльності; 

• використовувати методи, що активізують у дітей мислення, уяву, пошукову 

діяльність, тобто елементи проблемності у навчанні, дивергентні задачі, 

задачі відкритого типу, що мають варіанти "правильних" рішень. Останній 

метод особливо важливий для початкової школи, тому що тут переважають 

конкретні способи дії, що відповідають визначеним класам завдань. 

Сполучення задач відкритого і закритого типу - одна з умов активізації 
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пізнавальної діяльності дітей, розвитку гнучкості мислення не тільки на 

заняттях з математики, але й гуманітарного циклу; 

• використовувати в початковій школі (особливо в перший рік навчання), 

ігрові прийоми, створювати емоційно-значимі ситуації, умови для 

самостійної практичної діяльності, коли діти можуть на основі наявних у них 

знань виявляти ініціативу, творчість, фантазію, відповідальність; 

•  змінити форми спілкування дітей як на заняттях у дошкільному закладі, так 

і на уроках у школі; забезпечити дитині можливість орієнтуватися на 

партнера-однолітка, взаємодіяти з ним і вчитися в нього (а не тільки в 

дорослого); підтримувати діалогічне спілкування між дітьми; визнавати 

право дитини на ініціативні висловлювання й аргументоване відстоювання 

своїх пропозицій, право на помилку. Адже саме в процесі такого спілкування 

діти обговорюють загальне завдання, шукають способи його вирішення, 

розподіляють ролі, змінюють позиції (один пише, інший читає, третій 

перевіряє). У результаті кожен відчуває себе вмілим, знаючим, здатним 

(разом з іншими) справитися з будь-яким завданням; 

•  провідною в освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової 

школи повинна стати діалогічна форма спілкування дорослого з дітьми, що 

сприяє розвитку в дитини активності, ініціативності, почуття власної гідності 

і самоповаги. 

Якщо запропоновані напрямки наступності будуть перетворені в 

дійсність, буде створений загальний сприятливий фон для розвитку 

дітей - фізичного, інтелектуального, емоційного - як у дошкільному 

закладі, так і в початковій школі, збережеться і зміцниться їх фізичне і 

психічне здоров'я.  

Щоб забезпечити реальну перспективність і наступність у роботі 

дошкільного закладу та школи важливо дотримуватись певних умов: 

співробітництво має бути довготривалим і нерозривним; робота - 

системною і плановою; завдання - комплексними та інтегрованими. 

Якщо дошкільна освіта якісно змінилась у плані розуміння цілей 

підготовки дитини до школи та реалізації її вікових можливостей на шостому 

році життя, то й початкова школа не може лишитися у межах давніх уявлень 

про опору тільки на предметну готовність своїх найменших учнів до 

навчання. У початковій школі маємо створювати умови для подальшого 

повноцінного розвитку здобутків дошкільного віку і водночас для 

формування новоутворення молодшого шкільного віку – навчальної 

діяльності як провідної. 

У Листі Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011 № 1/9-634 

«Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого 
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дошкільного і молодшого шкільного віку» йдеться про наявність 

внутрішнього зв'язку в змісті навчально-виховної роботи, методах 

педагогічного керівництва, формах організації діяльності у дошкільному 

навчальному закладі і початкових класах загальноосвітньої школи забезпечує 

цілісність процесу розвитку, навчання і виховання дитини. 

Сучасне бачення вирішення проблеми наступності полягає у створенні 

умов для реалізації в освітньому процесі дошкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів єдиної, динамічної, перспективної системи 

особистісного творчого зростання дитини. Забезпечення дієвості такої 

системи має передбачати: 

1. Налагодження взаємодії між дошкільним та загальноосвітнім 

навчальним закладом на основі угоди про співпрацю, у якій визначається мета 

співпраці, права і обов'язки дошкільного і загальноосвітнього навчального 

закладу. Угода укладається керівниками навчальних закладів щороку в 

серпні. Див. зразок 

2. Обговорення, складання і затвердження щорічного плану спільної 

роботи між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом. 

Орієнтовна схема взаємодії між дошкільним та загальноосвітнім 

навчальним закладом: 

 складання плану спільних заходів відповідно завдань, що необхідно 

вирішити на тому чи іншому етапі роботи; 

 проведення круглих столів за участю адміністрацій і методичних 

служб навчальних закладів, батьків дітей майбутніх першокласників; 

 затвердження спільного плану заходів на методичних об'єднаннях 

вчителів початкової школи і вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Основні напрямки методичної роботи по забезпеченню взаємодії: 

1) взаємовідвідування відкритих занять у дошкільних навчальних 

закладах і уроків у початковій школі; 

2) анкетування педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів з питань всебічного розвитку особистості дитини; 

3) проведення Днів відкритих дверей в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах для батьків дітей старшого дошкільного віку, 

вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи; 

4) участь у спільних педагогічних радах, семінарах-практикумах, 

круглих столах, конференціях, консультаціях, тематичних виставках тощо. 

5) спільні методичні об'єднання творчих груп вихователів дошкільних 

навчальних закладів і вчителів початкової школи; 
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6) залучення педагогів дошкільного навчального закладу і початкової 

школи до участі в спільних педагогічних проектах, розробки методичних 

рекомендацій і порад; 

7) взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом між 

вихователями дітей старшого дошкільного віку та вчителями початкової 

школи з цікавих проблемних питань реалізації наступності; 

8) самоосвіта педагогів дошкільного навчального закладу і початкової 

школи, підвищення фахової майстерності; 

9) взаємодія педагогів дошкільних закладів і вчителів початкових 

класів щодо здійснення наступності за трьома напрямами; інформаційно-

просвітницьким, методичним і практичним. 

Інформаційно-просвітницький аспект, або аспект педагогічної освіти, 

передбачає ознайомлення педагогів дошкільної та початкової ланок загальної 

середньої освіти з явищем наступності, його специфікою як педагогічного 

феномену, завданнями здійснення наступності в навчанні дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, шляхами її реалізації. 

Практичний аспект співробітництва між дошкільними закладами та 

початковою школою виражається, з одного боку, у попередньому знайомстві 

вчителів зі своїми майбутніми учнями, а з іншого у кураторстві вихователем 

своїх колишніх вихованців - першокласників. 

Методичний аспект передбачає ознайомлення освітян зі змістом, 

методами та формами навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних 

закладах та початковій школі. 

10) розроблення індивідуальних, колективних та нетрадиційних форм 

методичної роботи у підвищенні рівня компетентності педагогів у вирішенні 

проблеми наступності ігрових форм навчальної діяльності дошкільників і 

учнів початкових класів. 

Робота з дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових 

класів включає: 

 проведення екскурсій у загальноосвітній навчальний заклад; 

 організацію спільних виставок дитячих робіт, вернісажів, конкурсів 

тощо у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі; 

 відвідування театралізованих вистав, музеїв у дошкільному 

і загальноосвітньому навчальному закладі; 

 відвідування дітьми старшого дошкільного віку святкової лінійки 

1 вересня, присвяченої Дню знань, свята «Прощання з Букварем» та інших 

заходів у загальноосвітньому навчальному закладі; 
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 спільну участь школярів і дошкільників у проектній діяльності, 

тощо. 

Робота з батьками передбачає: 

 зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших 

дошкільних груп на батьківських зборах; 

 проведення Інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників; 

 анкетування батьків майбутніх першокласників з питань підготовки 

дітей до школи; 

 організацію роботи «педагогічної вітальні» для батьків вихованців 

старшого дошкільного віку з питань підготовки дітей до школи; 

 організацію Днів відкритих дверей для батьків у загальноосвітньому 

навчальному закладі;  

 організацію роботи Батьківських клубів та інших форм взаємодії. 

Робота психологічної служби (при наявності посади практичного 

психолога) включає: 

 здійснення єдиного медико-психолого-педагогічного контролю за 

динамікою розвитку дітей; 

 дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до 

навчання в школі, аналіз їх процесу адаптації вже у ролі учнів 1-го класу; 

 застосування корекційно-розвивальних методів у роботі з дітьми 

старшого дошкільного і молодшого шкільного віку при наявності певних 

проблем 

Зміст конкретних дій (теми педрад, круглих столів, семінарів-

практикумів, спільних методичних об'єднань тощо) має бути зазначено в 

річних планах роботи та планах спільної роботи дошкільного і 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою 

чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим 

розвивальним, освітньо-виховним середовищем, яке відповідає 

психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям 

дітей. 
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