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Забезпечення неперервності здобуття людиною 
освіти є можливим за умови реалізації принципів пер-
спективності і наступності між суміжними ланками осві-
ти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом за-
гальної середньої освіти на нові терміни, структуру та 
зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів 
забезпечення цілісного розвитку особистості на різних 
рівнях освіти.

Концептуальні засади реформування загальної се-
редньої освіти “Нова українська школа” на період до 
2029 року проголошують побудову освіти усіх рівнів з 
максимальним урахуванням індивідуальних фізичних, 
психологічних, інтелектуальних особливостей дитини 
кожної вікової групи. 

Серед ключових компонентів формули Нової україн-
ської школи:
 • новий зміст освіти, заснований на формуванні ком-

петентностей, потрібних для успішної самореалізації 
дитини в суспільстві;

 • наскрізний процес виховання, спрямований на фор-
мування соціально-моральних цінностей;

 • педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками;

 • дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освіт-
ньому процесі;

 • нова структура школи, що сприятиме засвоєнню 
нового змісту і формуванню життєвих компетент-
ностей;

 • сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необ-
хідні умови, засоби і технології навчання учнів, осві-
тян і батьків у закладі освіти та поза його межами.

Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти 
в умовах реформування загальної середньої освіти на 
засадах Концепції Нової української школи мають ба-
гато спільного. Зокрема, гуманізм як норма поваги до 
особистості, доброзичливе, бережне ставлення до ди-
тини без спонукання і насилля; визнання самоцінності 
кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особли-
вості; урахування індивідуальних інтересів, здіб ностей, 
темпу розвитку дитини; опора на досягнення попере-
днього етапу розвитку; створення сприятливих умов 
для формування і розвитку у дитини пізнавальних, пси-
хічних процесів, належної спрямованості на активність 
у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосві-

домості, позитивної самооцінки, самоповаги та шаноб-
ливого ставлення до тих, хто її оточує; забезпечення 
реалізації можливостей дитини тощо. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (у ре-
дакції 2012 р.) та Державному стандарті початкової 
освіти (2018 р.) визначається пріоритетність особис-
тісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, 
середо вищного підходів до розв’язання основних за-
вдань дошкільної та початкової освіти. Обидва доку-
менти покликані забезпечити становлення особистості 
дитини, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, со-
ціально-моральний, художньо-естетичний, креативний 
розвиток, набуття нею практичного досвіду. 

Державним стандартом початкової освіти окреслені 
такі ключові компетентності: вільне володіння держав-
ною мовою, здатність спілкуватися рідною та інозем-
ними мовами, математична компетентність, компетент-
ності у галузі природничих наук, техніки і технологій, 
інноваційність, екологічна, інформаційно-комунікацій-
на, культурна, громадянські та соціальні компетентнос-
ті, підприємливість та фінансова грамотність, навчання 
впродовж життя. Зазначені компетентності формують-
ся на основі компетентностей, що закладені у дошкіль-
ному віці: здоров’язбережувальної, комунікативної, 
предметно-практичної, ігрової, сенсорно-пізнавальної, 
природничо-екологічної, художньо-продуктивної, мов-
леннєвої, соціальної, особистісно-оцінної (згідно з Ба-
зовим компонентом дошкільної освіти).

Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного 
віку (спілкування, гра, рухова, пізнавальна, господар-
сько-побутова, художньо-естетична (ліплення, малю-
вання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, 
хореографічна, театралізована) мають бути збережені 
і змістовно збагачені у молодшому шкільному віці. Це 
дозволить здійснити поступовий перехід до навчання 
як нового провідного виду діяльності у перший (адап-
таційно-ігровий) період початкової освіти. Поряд з ін-
шими, метою цієї діяльності є розвиток різних видів ак-
тивності дитини, її творча самореалізація, формування 
нових компетентностей. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є 
наскрізні вміння, як читання з розумінням, уміння ви-
словлювати власну думку усно і письмово, критичне та 
системне мислення, творчість, ініціативність, здатність 
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логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктив-
но керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 
рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з ін-
шими особами. Основою формування ключових ком-
петентностей дітей у початковій школі є базові якості 
особистості дитини, набуті у дошкільному віці: спосте-
режливість, допитливість, довільність, самостійність, 
ініціативність, відповідальність, чуйність, креативність, 
міжособистісна позитивна комунікація та інші.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років 
вирізняється цілісними змінами її особистості, форму-
ванням новоутворень у ході провідної ігрової діяльнос-
ті, які дозволяють перейти до нової стадії розвитку в 
іншій соціальній ситуації. У старшому дошкільному віці 
пріоритетом є формування особистісних якостей дітей. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом 
дитинства, початкова школа забезпечує подальше 
становлення особистості дитини, її фізичний, інтелек-
туальний, соціальний розвиток; формує ціннісне став-
лення до держави, рідного краю, української культури, 
здоров’я, здатність до творчого самовираження, кри-
тичного мислення та інше. Виникнення в кожному пе-
ріоді розвитку дитини нової провідної діяльності (на-
вчальної) не означає зникнення тієї, яка була провідною 
на попередньому етапі.

Звертаємо увагу педагогічних працівників на те, що 
відповідно до нового Державного стандарту початко-
вої освіти освітній процес у початковій школі організо-
вується за циклами, з урахуванням вікових особливос-
тей фізичного, психологічного і розумового розвитку 
дітей 6–10 років. Перший цикл початкової освіти — 
адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий цикл — осно-
вний (3-4 класи). Це нововведення створює передумо-
ви поступового психологічно-комфортного переходу 
дитини від гри до навчання, які є провідними видами 
діяльності дітей відповідно дошкільного і молодшого 
шкільного віку. 

Організація освітнього процесу на принципах на-
ступності та перспективності забезпечить всебічний 
гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, 
компетентної особистості на перших суміжних ланках 
системи безперервної освіти впродовж життя. Реалі-
зація зазначених принципів у закладах дошкільної осві-
ти і початковій школі полягає у забезпеченні єдності, 
взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, 
методів, форм організації освітнього процесу з дітьми 
старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Обізнаність учителів початкових класів із програ-
мами, методами, прийомами розвитку, виховання 
і навчання старших дошкільників у закладі дошкіль-
ної освіти та ознайомлення вихователів старших груп 
з освітніми програмами, технологіями навчання, що ви-
користовуються у першому класі початкової школи, за-
безпечить умови для уникнення ситуацій форсування 
або штучного сповільнення природного темпу розвит-
ку дітей. Змістовий і технологічний аспекти здійснення 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і по-

чатковій школі мають бути узгодженими з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей дітей. 

Елементи навчальної діяльності (учбові інтереси і уч-
бові дії), що формуються у дитини старшого дошкіль-
ного віку під час спеціально організованої дорослим 
навчально-пізнавальної діяльності (заняття), а також 
у ході будь-яких специфічних для даної вікової групи 
видах дитячої діяльності у закладах дошкільної осві-
ти, забезпечують успішність оволодіння новими ком-
петентностями. Шкільне навчання, у свою чергу, має 
забезпечити взаємозв’язок, розширення, поглиблення 
й удосконалення попередньо отриманих 6 (7)-річними 
дітьми знань, умінь і навичок, сформованих ціннісних 
ставлень, існуючого досвіду.

Цілісність процесу особистісного й інтелектуального 
розвитку дитини можлива за умови забезпечення внут-
рішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах пе-
дагогічного керівництва, формах організації діяльності 
у закладі дошкільної освіти і початкових класах закладів 
загальної середньої освіти.

Одну з ключових позицій у забезпеченні наступності 
і перспективності в освітньому процесі посідає зв’язок 
змісту дошкільної і початкової освіти. Він полягає у по-
ступовості й послідовності реалізації чинних програм 
розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку 
та освітньої програми для 1 класу початкової школи. 
Обов’язкове врахування того рівня розвитку дитини, 
з яким вона прийшла до першого класу школи, сприя-
тиме органічному, природному збагаченню особистіс-
ного розвитку, започаткованому в дошкільному періоді 
життя, та створить умови для успішного подальшого 
зростання і переходу дитини з першого рівня освіти до 
наступного.

Відповідно до основних ідей концепції Нової україн-
ської школи та положень Державного стандарту почат-
кової освіти з метою забезпечення наступності змісту 
та уникнення його дублювання в освітніх програмах 
дошкільної і початкової освіти рекомендується посили-
ти розвивальну і виховну складові освітнього процесу, 
надати пріоритет соціалізації, моральному вихованню, 
формуванню мотивів пізнавальної діяльності тощо. 

Застерігаємо від надмірної інтенсифікації інтелекту-
ального розвитку дітей, до якої схиляються окремі пе-
дагоги закладів дошкільної освіти, аргументуючи це по-
питом батьків щодо необхідності підготовки дитини до 
навчання у школі. Підкреслюємо, що Державним стан-
дартом початкової освіти навчання дитини писемному 
мовленню (читання, письмо) передбачено в початковій 
школі. Разом з тим, неприпустимо штучно уповільню-
вати індивідуальний темп розвитку дитини, не задо-
вольняючи інтереси та потреби старших дошкільників. 
Доцільною є організація освітнього процесу, орієнтова-
ного на зону найближчого розвитку дитини.

Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільно-
го віку реалізується за чинними комплексними програ-
мами розвитку, навчання, виховання, що рекомендова-
ні Міністерством освіти і науки України та орієнтують 
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вихователів на формування особистості дитини, роз-
виток її творчої спрямованості, розкриття потенційних 
можливостей.

Однією з таких програм є освітня програма “Впев-
нений старт” (нова редакція), розроблена на виконання 
Плану пріоритетних дій Уряду в 2017 році. Головні кон-
структи програмних завдань з урахуванням вимог сьо-
годення передбачають: 

 • збалансування напрямів розвитку особистості дити-
ни для збереження її цілісності;

 • створення фундаменту успішності дитини через її 
діяльнісну самореалізацію в умовах нової соціальної 
ситуації розвитку;  

 • забезпечення сучасної та зручної системи методич-
ного сервісу для педагогів і батьків. 
Матеріали програми окреслюють оптимальний 

комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій 
і змістових напрямів організації життєдіяльності в ме-
жах вікової компетентності дітей старшого дошкільного 
віку. Реалізація вимог освітньої програми “Впевнений 
старт” передбачає застосування вихователями закла-
ду дошкільної освіти діяльнісного підходу, врахування 
специфічних видів дитячої діяльності (ігрова, комуні-
кативна, образотворча та ін.), забезпечує формування 
психологічної зрілості, життєвих компетентностей і го-
товності до систематичного навчання в Новій україн-
ській школі старшого дошкільника. 

Використання в освітньому процесі старших груп об-
раної педагогами програми розвитку, навчання і вихо-
вання ухвалюється рішенням педагогічної ради закла-
ду дошкільної освіти щороку в серпні.

Удосконаленню освітнього процесу у закладах до-
шкільної освіти і початковій школі сприятиме відмова 
від застарілих підходів: фронтальних форм організації 
освітнього процесу, класичного розташування учнів 
у класі, статичних поз на заняттях і уроках та інше. Для 
забезпечення оптимальної рухової активності дітей до-
цільно передбачити динаміку проведення заняття/уро-
ку (зміну видів діяльності). 

Звертаємо увагу педагогічних працівників, що ді-
євим засобом забезпечення наступності і перспектив-
ності дошкільної і початкової освіти може стати реалі-
зація діяльнісного підходу через введення в освітній 
процес різних видів дитячої діяльності творчого харак-
теру (ігор, технічного і художнього моделювання тощо); 
насичення освітнього простору практико-орієнтовани-
ми ситуаціями, наближеними до реального життя. Такі 
ситуації, що відповідають потребам дітей у практичних 
діях, сприятимуть максимальній активізації пізнаваль-
них інтересів і формуванню почуття відповідальності 
за найближче оточення (ділянка школи, рослини на 
ділянці, у групі/класі,  вміння  цінувати речі). Діапазон 
дидактичних методів і прийомів варто розширювати 
розвивальними іграми і вправами, логічними задача-
ми, проб лемними питаннями, ігровими технологіями, 
що активізують у дітей мислення і уяву. Потрібно орга-
нізовувати систематичні спостереження, пошуково-до-

слідну діяльність, використовуючи розвивальне сере-
довище групи/класу.

В освітньому процесі як дошкільного закладу, так 
і початкової школи провідним має стати спілкування 
дорослого з дітьми у формі діалогу. При цьому, дорос-
лому необхідно визнавати право дитини на ініціативні 
висловлювання, аргументоване відстоювання своїх 
пропозицій, право на помилку. Це сприятиме розвит-
ку в дитини активності, ініціативності, почуття власної 
гідності і самоповаги. Доцільно створювати емоційно 
значимі ситуації, підтримувати діалогічне спілкування 
між дітьми. Варто також забезпечити дитині можли-
вість взаємодії та взаємообміну досвідом з однолітка-
ми і дорослими. Тоді діти зможуть на основі наявного 
у них досвіду виявляти ініціативу, творчість, фантазію, 
відповідальність.

Педагогам закладів дошкільної освіти слід активізу-
вати мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню 
і засвоєнню ними знайомого і нового матеріалу, заохо-
чувати до постановки питань, висування припущень, 
пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності 
та інше.

Під час проведення організованої навчально-пізна-
вальної діяльності важливо систематично використо-
вувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні 
технології, методи і прийоми, що позитивно зарекомен-
дували себе в сучасній дидактиці, раціонально поєдну-
вати вербальні, наочні та практичні методи. 

Важливим засобом забезпечення наступності між 
дошкільною і початковою освітою є створення і реалі-
зація єдиної, динамічної, перспективної системи кон-
структивних дій, спільних для управлінців, педагогів 
та батьків та спрямованих на розвиток, виховання і на-
вчання старших дошкільників і молодших школярів. Для 
сталого функціонування такої системи важливо налаго-
дити взаємодію між закладами освіти (або відповідних 
структурних підрозділів закладу освіти) на основі уго-
ди про співпрацю, у якій визначається мета співпраці, 
права і обов’язки кожного закладу. Угода укладається 
директорами закладів щороку в червні. 

Орієнтовна схема взаємодії закладів освіти має пе-
редбачати порядок дій, що корегується з урахуванням 
фактичних умов і перспектив функціонування закладів 
освіти (або відповідних структурних підрозділів закла-
ду освіти):

 • проведення закладами освіти внутрішнього моні-
торингу якості освіти (системи послідовних і систе-
матичних заходів, що здійснюються у рамках річно-
го плану роботи з метою виявлення та відстеження 
тенденцій у розвитку якості освіти у закладі освіти, 
встановлення відповідності фактичних результа-
тів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також 
оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень 
від цілей); 

 • обговорення проблемних питань і визначення за-
вдань, що необхідно вирішити на тому чи іншому 
етапі роботи; 

Офіційний відділ
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 • складання плану і проведення спільних заходів від-
повідно до визначених завдань за участю адміні-
страцій і методичних служб закладів освіти, батьків 
дітей старшого дошкільного віку.

Методична робота щодо забезпечення наступності 
дошкільної і початкової освіти у закладах дошкільної та 
початкової освіти (або відповідних структурних підроз-
ділів закладу освіти) має здій снюватися за інформацій-
но-просвітницьким і практичним  напрямами.  

З метою обміну досвідом вихователів закладів до-
шкільної освіти та учителів початкової школи щодо ви-
користання ігрових методів і прийомів, форм організації 
діяльності дітей, системи роботи з розвитку мовлення, 
формування пізнавальних процесів, соціалізації дитини 
тощо доцільно передбачати індивідуальні та інтерак-
тивні (колективні, колективно-групові, групові) форми 
методичної роботи. А саме:

 • взаємовідвідування вчителями та вихователями від-
критих занять (інших форм організації освітньої ро-
боти) з дітьми старшого дошкільного віку та уроків 
у початковій школі;

 • анкетування педагогів закладів освіти з питань забез-
печення гармонійного розвитку особистості дитини 
з метою вивчення потреб у підвищенні майстерності;

 • підготовка і проведення спільних педагогічних рад, 
семінарів-практикумів, засідань “круглих столів”, кон-
ференцій, консультацій, тематичних виставок тощо; 

 • організація роботи спільних методичних об’єднань, 
творчих груп вихователів закладів дошкільної освіти 
і вчителів початкової школи;

 • залучення педагогів закладів дошкільної освіти і по-
чаткової школи до участі в спільних педагогічних 
проектах, розроблення методичних рекомендацій 
і порад;

 • обмін педагогічним досвідом з різних питань щодо 
реалізації наступності між дошкільною та початко-
вою ланками освіти;

 • сприяння самоосвіті педагогів, підвищення їх фахо-
вої майстерності.

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії за-
кладів дошкільної освіти та початкової школи має бути 
спрямованим і на батьків, і на педагогів.

У роботі з батьками необхідно передбачити:

 • анкетування з питань особистісного зростання дітей, 
рівня досягнення дошкільної зрілості для надання 
консультативної допомоги; 

 • ознайомлення з психологічними закономірностями 
розвитку дитини старшого дошкільного та молод-
шого шкільного віку; 

 • проведення Днів відкритих дверей у закладах за-
гальної середньої освіти; 

 • проведення Інтернет-консультацій, вебінарів, фору-
мів для батьків; 

 • організацію роботи “педагогічної вітальні” з пи-
тань створення психологічно комфортних умов для 
сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра; 

батьківських клубів та інших форм взаємодії закладів 
освіти і батьків вихованців.

Встановлення зв’язку та творчої співпраці між закла-
дом дошкільної освіти і початковою школою на рівні за-
ходів з дітьми — необхідна умова успішного вирішення 
завдань наступності. Практичний аспект співробітни-
цтва у цьому контексті передбачає:
 • попереднє знайомство вчителів зі своїми майбутні-

ми учнями;
 • відвідування вихователями відкритих уроків, поза-

класних заходів своїх колишніх вихованців-першо-
класників з метою спостереження за їх розвитком;  

 • проведення екскурсій;
 • організацію спільних тематичних виставок дитячих 

робіт, вернісажів, конкурсів тощо;
 • проведення спільних заходів для дітей старшого до-

шкільного віку та учнів початкової школи у закладах 
дошкільної і загальної середньої освіти (театралізо-
ваних вистав, відвідування музеїв тощо);

 • спільну участь школярів і старших дошкільників 
у проектній діяльності та інше.

Узгодженості дій потребує і діяльність психологічних 
служб закладів дошкільної і загальної середньої осві-
ти. Взаємодія закладів дошкільної і початкової освіти 
у питанні роботи соціально-психологічних служб може 
включати:
 • здійснення єдиного психолого-педагогічного контро-

лю за динамікою розвитку дітей;
 • дослідження рівня розвитку базових якостей осо-

бистості дітей старшого дошкільного віку як умови 
успішного навчання у початковій школі; 

 • аналіз умов успішної адаптації учнів першого класу 
до шкільного життя;

 • застосування корекційно-розвивальних методів у ро-
боті з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкіль-
ного віку, які потребують індивідуального підходу;

 • проведення спільних методичних заходів.

Зміст конкретних заходів (теми та питання засідань 
педагогічних рад, круглих столів, семінарів-практику-
мів, спільних методичних об’єднань тощо) зазначаєть-
ся у річних планах роботи закладу дошкільної освіти та 
закладу загальної середньої освіти.

Наступність дошкільної і початкової освіти забезпе-
чується шляхом єдності підходів до організації життє-
діяльності дитини шостого та сьомого (восьмого) років 
життя незалежно від соціально-педагогічних умов здо-
буття освіти: заклад дошкільної освіти, перший клас по-
чаткової школи, група Центру розвитку дитини, сімейне 
виховання тощо. Діяльність закладів освіти щодо забез-
печення наступності має здійснюватися педагогічними 
колективами спільно і системно. Об’єднані зусилля пе-
дагогічних колективів закладів дошкільної і загальної 
середньої освіти та батьківської громадськості забез-
печить психологічно виважений та успішний для дити-
ни перехід з попереднього рівня — дошкільна освіта, на 
наступний — початкова освіта.
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