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Закон України «Про освіту» 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Державний стандарт початкової  

загальної освіти 

 Базовий компонент дошкільної освіти 

Лист МОН України від 19.08.2011 №1/9-634 «Про 
забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми 

старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» 
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•  
  

Ознайомлення з індивідуальними психологічними, 
фізичними, особистісними особливостями дітей 

Визначення загальних і специфічних цілей освіти на 
кожному зі ступенів (дошкілля, початкова школа) 

Відповідно до Державних стандартів 

Удосконалення форм організації та методів навчання 
як у ДНЗ, так і в початковій школі 

• 
 
  

Робота з батьками старших дошкільників  щодо 
підготовки дітей до школи  за участю вихователів 

старших груп та вчителів початкових класів 
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Питання удосконалення освітнього процесу  
в ДНЗ і початковій школі 

- забезпечення рухової активності дітей,  

 використання різноманітних форм навчання на 

інтегративній основі, проектної організації змісту 

навчання,  

- забезпечення взаємозв'язку занять із 

повсякденним життям дітей,  їхньою самостійною 

діяльністю,  

 - створення розвивального предметного 

середовища, 

-  використання активних, пошукових методів та 

ігрових прийомів,   діалогічної форми спілкування 

дорослого з дітьми 
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Умови  забезпечення 

наступності і перспективності 

у роботі ДНЗ і школи І ступеня 

 співробітництво має бути 

довготривалим і нерозривним; 

 робота - системною і 

плановою; 

  завдання - комплексними та 

інтегрованими. 
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Взаємодія дошкільного і 

загальноосвітнього навчального закладу 

налагодження взаємодії між 
дошкільним закладом і школою на 

основі угоди про співпрацю  

обговорення, складання і затвердження 
щорічного плану спільної роботи  

дошкільного закладу та початкової 
школи 
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НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ і ЗНЗ 
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Основні напрямки методичної 

роботи по забезпеченню взаємодії 

  взаємовідвідування  занять і уроків; 

 анкетування педагогів; 

 проведення Днів відкритих дверей; 

 участь у спільних педагогічних радах, семінарах-
практикумах, круглих столах, конференціях, 
консультаціях, тематичних виставках тощо; 

 спільні методичні об'єднання творчих груп вихователів 
і вчителів; 

 залучення педагогів до участі в спільних педагогічних 
проектах, розробки методичних рекомендацій і порад; 

 взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом;  

 самоосвіта педагогів  
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Напрями реалізації плану взаємодії 

методичної роботи 

інформаційно-
просвітницький 

• ознайомлення 
педагогів з явищем 
наступності; 

• ознайомлення з 
завданнями 
здійснення 
наступності 

практичний 

• попереднє 
знайомство з 
вчителя 
майбутніми 
учнями;  

• кураторство 
вихователями 
колишніх 
вихованців - 
першкласників 

методичний 

• ознайомлення 
педагогів зі 
змістом, 
методами та 
формами 
навчально-
виховної 
роботи ДНЗ та 
школи 
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Форми здійснення наступності ДНЗ і школи:  

робота з дітьми старшого дошкільного віку та 

учнями початкових класів 

  

екскурсії  в ЗНЗ, відвідування шкільної 

бібліотеки;  

знайомство та взаємодія дошкільнят з 

учителями та учнями початкової школи;  

участь у спільній освітній діяльності;  

виставки малюнків і виробів;  

спільні свята (День знань, посвята 

в першокласники, випускний в дитячому саду 

тощо) і спортивні змагання дошкільнят та 

школярів;  

участь у  спільній проектній діяльності;  
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Форми здійснення наступності ДНЗ і 

школи: робота з батьками 

 зустрічі вчителів початкової школи з батьками 
вихованців старших дошкільних груп на батьківських 
зборах, проведення 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. 
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 відстеження динаміки 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 
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Очікуваний результат роботи щодо 

забезпечення  наступності  -  

створений загальний сприятливий фон для 

розвитку дітей - фізичного, 

інтелектуального, емоційного - як у 

дошкільному закладі, так і в початковій 

школі, збереження і зміцнення їх 

фізичного і психічного здоров'я  
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