
УХВАЛА 

конференції учителів початкових класів і вихователів ДНЗ 

«Професійна компетентність педагога в умовах наступності дошкільної та 

початкової освіти» 

22.03.2016 р. 

З метою реалізації спільних завдань освіти на етапі дошкілля і початкової 

школи відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти і Державного 

стандарту початкової загальної освіти, окреслення науково-методичних  

засад й особливостей реалізації неперервності освітнього процесу, 

забезпечення наступності в роботі дошкільної і початкової освіти, 

формування професійної компетентності педагогів  

 

КОНФЕРЕНЦІЯ УХВАЛИЛА: 

 

1.Забезпечувати виконання вимог нормативних документів та 

дотримання методичних рекомендацій МОН України щодо неперервності і 

наступності дошкільної і початкової освіти. 

2.Спрямовувати роботу дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів  на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку дошкільної і 

початкової освіти в районі, підвищення професійної компетентності 

педагогів, налагоджувати взаємодію між дошкільним та загальноосвітнім 

навчальним закладом на основі угоди про співпрацю. 

3.З метою наступності взаємодію педагогів дошкільних закладів і 

вчителів початкових класів здійснювати за трьома напрямами: інформаційно-

просвітницьким, методичним і практичним. 

4. Розробляти та затверджувати щорічний спільний план заходів на 

методичних об’єднаннях вчителів початкової школи і вихователів 

дошкільних навчальних закладів, передбачивши у їх змісті наступне: 

 взаємовідвідування відкритих занять у дошкільних навчальних 

закладах і уроків у початковій школі; 

 анкетування педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів з питань всебічного розвитку особистості дитини; 

 проведення Днів відкритих дверей в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах для батьків дітей старшого дошкільного віку, 

вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової 

школи; 

 участь у спільних педагогічних радах, семінарах-практикумах, круглих 

столах, конференціях, консультаціях, тематичних виставках тощо; 



 спільні засідання методичних об’єднань,  творчих груп вихователів 

дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи; 

 залучення педагогів дошкільного навчального закладу і початкової 

школи до участі в спільних педагогічних проектах, розробки 

методичних рекомендацій і порад; 

 взаємообмін накопиченим педагогічним досвідом між вихователями 

дітей старшого дошкільного віку та вчителями початкової школи з 

проблемних питань реалізації наступності; 

 самоосвіта педагогів дошкільного навчального закладу і початкової 

школи, підвищення фахової майстерності; 

 проведення екскурсій у загальноосвітній навчальний заклад, 

відвідування музеїв у дошкільному і загальноосвітньому навчальному 

закладі; 

 організація спільних виставок дитячих робіт, вернісажів, конкурсів 

тощо у дошкільному та загальноосвітньому навчальному закладі; 

 зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших 

дошкільних груп на батьківських зборах; 

 організація роботи «педагогічної вітальні» для батьків вихованців 

старшого дошкільного віку з питань підготовки дітей до школи, 

проведення Днів відкритих дверей для батьків у загальноосвітньому 

навчальному закладі, організація роботи Батьківських клубів та інших 

форм взаємодії. 

5.Організовувати районні методичні заходи щодо співпраці вихователів 

дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів в умовах 

впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти і 

Базового компоненту дошкільної освіти, координувати роботу районних, 

шкільних МО з цього питання. 

6.Поповнювати банк перспективного педагогічного досвіду з питань 

наступності і перспективності між дошкільною та початковою освітою та 

забезпечувати висвітлення кращого досвіду педагогів району в 

інформаційному віснику «Освітянські горизонти Олешшя».  

7. Створювати інформаційну базу методичних ідей, педагогічних 

розробок, технологій з різних аспектів впровадження наступності та 

розміщувати її на сайті КУ «ЦРМК». 

8.Систематично заслуховувати на нарадах питання про хід 

впровадження нового Державного стандарту  початкової загальної освіти і 

Базового компоненту дошкільної освіти. 

9.Проводити роботу щодо ознайомлення вчителів початкових класів з 

Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Дитина», а 



вихователів старших дошкільних груп – з організацією навчально-виховного 

процесу в 1-х класах. 

10.Проводити моніторинг щодо реалізації наступності дошкільної і 

початкової освіти як ефективної форми роботи з налагодження взаємодії між 

ДНЗ і школою І ступеня, здійснювати психолого-педагогічне відстеження  

динаміки розвитку дітей, рівень готовності дітей старшого дошкільного віку 

до навчання в школі, аналіз їхнього процесу адаптації вже у ролі учнів 1-го 

класу. 

11. Організовувати і проводити роз’яснювальну роботу серед батьків  

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження 

нових документів реформування освіти, систематично інформувати батьків 

про хід впровадження нового змісту дошкільної та початкової освіти, 

залучати їх до співпраці. 

12.Налагоджувати взаємодію ЗНЗ і ДНЗ щодо своєчасного виявлення 

дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі та 

планування роботи з ними в  ДНЗ і загальноосвітніх навчальних закладах. 

13. Під час роботи з майбутніми першокласниками враховувати 

основні закономірності їхнього фізіологічного, психічного та соціального 

розвитку, чітко визначати зміст, обсяг та форми роботи. 

14.Уникати дублювання шкільних уроків за формами їх проведення, 

змістом завдань, методами і прийомами навчання, способами організації 

дітей. 

15.Формувати у майбутніх першокласників мотиваційну готовність, яка 

включає: правильне уявлення про школу, певне позитивно-емоційне 

ставлення до неї; бажання йти до школи, вчитися без тиску зовні, позитивне 

ставлення до вчителя, розуміння його професійної ролі і позиції; формувати 

у майбутніх першокласників психологічну і фізичну готовність до шкільного 

життя й переходу в новий соціальний статус – школяра. 

16.Залучати до роботи з майбутніми першокласниками та їхніми 

батьками практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів, 

координувати взаємодію соціально-психологічного супроводу старшого 

дошкільника та учня 1-го класу в умовах адаптації до шкільного навчання. 


