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Сучасна школа висуває до першокласників низку вимог (читання, 

друкування літер, звуко-буквенний аналіз слів, письмо букв і їх з’єднань, 

лічба у межах 20 (пряма і обернена), склад числа 10, розв’язування простих 

задач, певне коло знань про довкілля тощо), дотримання яких передбачає 

серйозну підготовку на етапі дошкільного навчання. 

Успішність навчання дитини в початковій ланці освіти багато в чому 

залежить від рівня  сформованості в дитини фонетичної компетенції як 

складової мовленнєвої компетенції.  

У вирішенні проблеми наступності і перспективності важливе місце 

посідає забезпечення мовного розвитку дітей старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку. Щоб успішно розв'язати проблему наступності в 

навчанні рідної мови, потрібно насамперед забезпечити єдиний рівень 

підготовки дітей, що приходять до першого класу, і удосконалити процес 

навчання рідної мови в школі, встановивши логічні зв'язки між мовною 

підготовкою дошкільників і молодших школярів. Це запобігатиме 

дублюванню, сприятиме розвантаженню програми від зайвого і другорядного 

матеріалу, створенню цілісної системи навчання, що будується на 

поступовому, раціональному розширенні знань, умінь і навичок учнів, на 

глибшому усвідомленні змісту матеріалу.  

Для визначення основних напрямів методичної системи навчання 

рідної мови дошкільників і молодших школярів слід звернутися до  

навчальних програм. 

Державний стандарт початкової школи з навчання української мови 

передбачає: 

 Формування вміння вчитися;  



 Формування комунікативних умінь; 

 Гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої культури; 

 Соціокультурний розвиток особистості; 

Тому у дошкільну підготовку переноситься значна частина змісту 

шкільного навчання грамоти, що пов'язана з початковим читанням і 

письмом, розвитку фонематичного слуху, збагачення словника дітей, 

формування мотивації навчання. 

  У сучасній школі та ДНЗ навчання грамоти  здійснюється за звуковим 

аналітико-синтетичним методом, розробленим К.Д. Ушинським і його 

послідовниками, ґрунтується на застосуванні цілого ряду спеціальних 

прийомів звукового аналізу і синтезу, які забезпечують свідоме оволодіння 

учнями процесами читання й письма. 

  Випускники ДЗН володіють прийомами звукового і складового аналізу 

слів за схемою та без неї. Вони розрізняють і виділяють голосні й приголосні 

(тверді й м’які) звуки. Діти підготовлені до навчання грамоти. 

  У першому класі відбувається закріплення та автоматизація набутих 

вмінь і навичок. Завдання дублюються у програмі першого класу як матеріал 

«Добукварного періоду». Це забезпечує закріплення набутих раніше дітьми 

знань, умінь і навичок, і на їх основі формуються більш складні й розгорнуті.   

Така побудова програм дошкільних закладів і школи сприяє повноцінному і 

всебічному розвитку особистості дитини, зокрема її мовленнєвої діяльності. 

У першому класі продовжується процес формування та розвитку в дітей 

трьох груп навичок: 

- технічних – уміння правильно користуватися письмовим приладдям, 

координувати рухи руки, дотримуючись гігієнічних правил; 

- графічних – уміння правильно зображувати окремі елементи букв, букви, 

склади, слова (правильний нахил, розмір, положення букв на лівнії 

рядка); 

-  орфографічних -  уміння грамотно писати. 



   Саме цей напрям потребує наступності й перспективності під час 

навчання дітей грамоти. Дитина-дошкільник знає алфавіт та звукове 

позначення літер, читає по складах. У школі на основі сформованих умінь і 

навичок, вона починає читати букварні тексти вже цілими словами і лише 

окремі з них — по складах. Крім того, першокласник набуває вміння ділити 

слова на склади (наприклад, із відкритим складом, зі збігом приголосних 

звуків тощо). 

Випускник дошкільного закладу має вміти визначати межі речення і на 

цій основі набуває у школі вмінь визначати на слух кількість речень у тексті, 

кількість слів у реченні. Дошкільники читають і пишуть друковані й писані 

літери. У школі учні вчаться списувати друкований і рукописний тексти 

обсягом 15-20 слів, а також писати під диктовку зв’язний текст до 20 слів. 

Крім того, дошкільник володіє вмінням складати описові, сюжетні розповіді, 

розповіді-міркування, вигадувати реальні та фантастичні сюжети. У школі на 

цій основі дитина засвоює вміння переказувати сюжетні тексти букварного 

типу, передавати їх з відповідною інтонацією. 

Початковою навичкою читання діти оволодівають разом із такими 

видами мовленнєвої діяльності, як: розповідь, бесіда, спостереження за 

явищами живого мовлення, робота над загадками, скоромовками, слухання 

звукозаписів, інсценізація відомих казок. 

Учитель має пам’ятати, що процес навчання грамоти для шестирічних 

першокласників - це поступовий перехід від ігрової діяльності, що є 

провідною в дошкільному віці. Шестирічки успішніше оволодівають 

складними аналітико-синтетичними діями, якщо їх організувати у формі гри. 

Науковці й практики наголошують, що навчально-виховна робота з навчання 

грамоти  повинна грунтуватися на принципі гра-навчання, гра-виховання, 

оскільки в цьому віці гра для дітей — серйозна діяльність. 

Отже, порівнявши орієнтовні показники мовленнєвого розвитку до-

шкільника і дитини-першокласника, слід зазначити, що програмний матеріал 

побудований на принципі наступності і перспективності мовленнєвого 



розвитку дитини. До шкільної програми додаються складніші й змістовно-

розширеніші розділи, вимоги до школярів помітно ускладнюються, хоча в 

окремих випадках вони бувають дещо заниженими в школі та дещо 

завищеними в дошкільному закладі. 

У спільній роботі в навчанні грамоти ДНЗ та школи слід визначити 

основні напрямки методичної роботи по забезпеченню взаємодії: 

 Взаємовідвідування відкритих занять у дошкільних навчальних 

закладах і уроків у початковій школі 

 Проведення днів відкритих дверей в ДНЗ та школах для батьків дітей 

старшого дошкільного віку. Вихователів ДНЗ та вчителів 

 Участь у спільних педагогічних радах, семінарах-практикумах, 

конференціях, консультаціях, тематичних виставках тощо 

 Проведення круглих столів за участю адміністрацій та методичних 

служб навчальних закладів, взаємообмін накопиченим педагогічним 

досвідом між педагогами ДНЗ та школи з питань реалізації наступності 

Отже,  узгодженість, взаємозв’язок, зацікавленість між школою та ДНЗ  і  

батьківською  громадськістю - дає змогу вирішити проблему наступності 

дошкільної і початкової освіти, допоможе дитині стати успішним учнем.  


