
    Поради батькам  

щодо підготовки дитини до навчання в школі 
Одне з першочергових завдань сім’ї – 

забезпечити загальну підготовленість дитини до 

школи. Вона полягає в тому, щоб сприяти її 

нормальному фізичному розвитку, виробленню 

санітарно-гігієнічних навичок, умінь 

самообслуговування і побутової праці. 

Значне місце у родинному вихованні має зайняти 

процес налаштування дитини на школу, на 

серйозну навчальну працю, тобто формування її психологічної 

підготовленості до навчання. Батькам треба пам’ятати, що головним у цій 

роботі мають стати найрізноманітніші засоби заохочення, а не примусу. 

Виховну роботу слід будувати на перспективі радісного очікування дня, 

коли малюк стане школярем; переконувати, що навчання в школі – це 

серйозна праця, в результаті якої дитина пізнає багато нового. 

Важливим завданням у період підготовки дитини до школи має стати 

виховання у майбутніх школярів почуття відповідальності, самостійності, 

організованості, готовності трудитися (безперечно, з урахуванням вікових 

особливостей дитини); формування правильних моральних засад, що 

передбачає виховання товариськості, готовність поділитися, поступитися, 

прийти на допомогу іншим.  

         Що таке шкільна зрілість? Традиційно виділяють три аспекти 

шкільної зрілості: інтелектуальний, 

емоційний і соціальний.  

         Інтелектуальна зрілість для віку 6-7 

років – це вміння виділяти фігуру із тла, 

відтворювати зразок, здатність 

концентрувати увагу, встановлювати зв’язки 

між явищами і подіями, логічно 

запам’ятовувати, а також розвиток тонких 

рухів руки і їх координації. 

        Емоційна зрілість – це здатність до ослаблення безпосередніх, 

імпульсивних реакцій і вміння тривало виконувати не дуже привабливу 

роботу, тобто розвиток довільності поведінки. 

       Соціальна зрілість – це наявність у дитини потреби у спілкуванні з 

однолітками й уміння підкоряти свою поведінку законам дитячих груп, 

здатність приймати роль учня, уміння слухати і виконувати вказівки вчителя. 

Отже, за основу готовності до школи приймається необхідний рівень 

розвитку дитини, без якого вона не може успішно навчатися у школі. 

       Батькам слід пам’ятати, що не кожна дитина може піти до школи й 

успішно навчатися. Річ у тім, що шлях розвитку кожної дитини 



індивідуальний. Хтось починає раніше за інших ходити, але потім довго не 

говорить, хтось, навпаки, не вміє усміхатися, зате починає говорити цілими 

фразами і добре запам’ятовує букви. Тому до шкільного віку діти мають 

різний багаж досвіду – знання, уміння, навички, звички. Безсумнівно, що 

згодом кожна з них навчиться читати і рахувати і навіть стане грамотною, але 

до моменту вступу до школи важливіше мати не певні сформовані навички, а 

здатність сприймати і засвоювати новий матеріал, тобто здатність 

дитини до навчання. 

      Отже, оскільки шкільна зрілість, як і загалом увесь розвиток дитини, 

підкоряється закону нерівномірності психічного розвитку, кожна дитина має 

свої сильні сторони і зони найбільшої уразливості.  

З метою вивчення потреб, нахилів, інтересів дитини, стилю спілкування у 

родині доцільно проводити анкетування батьків. Батьки можуть 

заповнювати анкети вдома, на батьківських зборах, під час співбесіди, 

консультації.   

Оцінити підготовленість своєї дитини до школи батькам допоможе 

наступний тест.  

 

  Тест: Чи готова дитина до школи ?  

 

 Чи хоче Ваша дитина йти до школи? 

 Чи думає Ваша дитина про те, що у 

школі вона багато дізнається й 

навчатися буде цікаво? 

 Чи може Ваша дитина самостійно 

сидіти над якоюсь справою, яка 

потребує зосередженості впродовж 30 

хвилин (наприклад, збирати 

конструктор)? 

 Чи Ваша дитина у присутності незнайомих анітрохи не соромиться? 

 Чи вміє Ваша дитина складати розповіді за картинкою не коротші, ніж із 

п’яти речень? 

 Чи може Ваша дитина розповісти напам’ять кілька віршів? 

 Чи вміє вона відміняти іменники за числами? 

 Чи вміє Ваша дитина читати по складах або цілими словами? 

 Чи вміє Ваша дитина рахувати до 10 і назад? 

 Чи може вона розв’язувати прості задачі на віднімання й додавання 

одиниці? 

 Чи правильно, що Ваша дитина має тверду руку? 

 Чи любить вона малювати і розфарбовувати картинки? 

 Чи може Ваша дитина користуватися ножицями і клеєм (наприклад, 

робити аплікації)? 

 Чи може вона зібрати пазли з п’яти частин за хвилину? 



 Чи знає дитина назви диких і свійських тварин? 

 Чи може вона узагальнювати поняття (наприклад, назвати одним словом 

овочі: помідори, морква, цибуля)? 

 Чи любить Ваша дитина самостійно працювати – малювати, збирати 

мозаїку тощо? 

 Чи може вона розуміти і точно виконувати словесні інструкції? 

   Кожна позитивна відповідь оцінюється в 1 бал. Результати тестування 

залежать від кількості позитивних відповідей на запитання тесту.  Отже, 

якщо їх: 

   15 – 18 – дитина готова йти до школи. Ви не дарма з нею працювали, а 

шкільні труднощі, якщо і виникнуть, можна легко подолати; 

   10 – 14 – ви на правильному шляху, дитина багато чого навчилася, а 

запитання, на які ви відповіли “ні”, підкажуть Вам, над чим іще потрібно 

попрацювати; 

   9 і менше – почитайте спеціальну літературу, постарайтеся приділяти 

більше часу заняттям з дитиною і зверніть увагу на те, чого вона не вміє. 

   Результати можуть Вас розчарувати. Але пам’ятайте, що всі ми – 

учні у школі життя. Дитина не народжується першокласником, готовність до 

школи – це комплекс здібностей, що піддаються корекції. Вправи, завдання, 

ігри, обрані Вами для розвитку дитини, легко і весело можна виконувати з 

мамою, татом, бабусею, старшим братом – з усіма, хто має вільний час і 

бажання навчатися разом з дитиною. Добираючи завдання, зверніть увагу на 

слабкі місця розвитку дитини.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ  

РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ 

 ДІТЕЙ  ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ 

Вступ до школи і початковий період 

навчання викликають перебудову всього способу 

життя і діяльності дитини.  Школа з її класно-

урочною системою і чинними програмами 

ставить  дитину-першокласника в певні умови.           

Як показує практика, ці умови вимагають від 

дитини вміння: 

 організувати свою рухову діяльність; 

 діяти відповідно до вказівок дорослого; 

 аналізувати запропонований зразок (виділяти його з навчального 

матеріалу). 

             Крім того, шкільне життя передбачає певний рівень  

 розвитку мислення і мовлення; 

 навичок мовного спілкування; 

 розвитку дрібної моторики руки і зорово-рухової координації; 

 наявності бажання йти до школи. 



     Для визначення рівня готовності дітей для вступу до школи доцільно 

виявити ступінь шкільної зрілості.  

        Під шкільною зрілістю мають на увазі рівень морфологічного, 

функціонального та інтелектуального розвитку дитини, який дає змогу 

зробити висновок, що вимоги систематичного навчання, різного роду 

навантаження, новий режим життя не будуть для неї надмірно 

стомливими. 

 

         Для підвищення рівня розвитку мислення і мовлення велике значення 

має участь дитини в колективних іграх у позаурочний час. Потрібно частіше 

доручати їй виконання ролей, що вимагають прийняття певних рішень, 

активного мовного спілкування з дітьми (наприклад, роль лікаря, капітана 

корабля, продавця в магазині і т.ін.) 

         Дитині з низьким рівнем розвитку мислення і мовлення з самого 

початку шкільного навчання повинні бути забезпечені додаткові 

індивідуальні заняття, спрямовані на більш повне засвоєння нею навчальної 

програми: пізніше ліквідувати прогалини буде важче. Корисно збільшувати 

обсяг пропедевтичних знань, що даються дитині (особливо з математики). 

При цьому поспішати з виробленням навичок непотрібно: працювати треба 

над осмисленням дитиною матеріалу, а не над швидкістю, точністю і 

безпомилковістю відповідей на запитання чи  виконання нею певних дій. 

Увага! 
        Не треба намагатися «натреновувати» дитину на розуміння і 

виконання завдань для перевірки розвитку мислення і мовлення. Це 

створить лише видимість успіху, а при зіткненні з будь-якою новою для 

себе проблемою дитина виявиться так само безпомічною, як і раніше. 

 

        Недостатній рівень розвитку образних уявлень -  одна з причин 

виникнення труднощів у навчанні не тільки в шестирічному віці, а й значно 

пізніше (аж до старших класів). Разом з тим, період найінтенсивнішого 

їхнього формування припадає на дошкільний вік  і початок молодшого 

шкільного віку.  Тож якщо  дитина, яка йде до школи, має в цій сфері 

прогалини, їх треба намагатися ліквідувати якнайшвидше. 

      Для розвитку образних уявлень надзвичайно важливе 

значення має образотворча і конструктивна діяльність. 

Щоб підвищити підготовленість дитини за цим 

показником, потрібно стимулювати її заняття 

малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням з 

будівельного матеріалу та різних конструкторів. Корисно 

давати аналогічні домашні завдання: намалювати 

картинку, зібрати просту модель з конструктора і т.п. 

Добираючи  завдання, можна спиратися на «Програму 

виховання в дитсадку».  



 

При недостатньому рівні розвитку дрібних рухів корисними є ті ж види 

діяльності, що і для розвитку образних уявлень. Може бути рекомендоване 

нанизування намиста, застібання і  розстібання ґудзиків, кнопок, гачків (у 

процесі ігор з лялькою – укладання її  спати, одягання для прогулянки та ін.).  

     Для розвитку великих рухів важливо 

домагатися підвищення рухової активності 

дитини. Не потрібно залучати її до участі в 

змагальних спортивних заняттях: невдачі можуть 

спричинити негативне ставлення до зайнять 

фізкультурою. У цьому разі набагато корисніші 

заняття, які не мають елементів змагання: 

фіззарядка, жартівливі ігри типу «Коровай», 

«Баба сіяла горох» і т.ін. Батькам варто 

рекомендувати частіше грати з дитиною в м'яч 

(корисні будь-які ігри з м'ячем), стимулювати її лазіння по сходах, катання на 

лижах і т.ін. Дуже корисні заняття плаванням.   

     Важливу роль у підготовці дитини до школи відіграє навчальна діяльність. 

Навчання старших дошкільнят найефективніше тоді, коли педагог застосовує 

методи дошкільної, а не шкільної освіти, коли заняття не перетворюється на 

урок, а будується з урахуванням вікових особливостей дитини на ігрових 

прийомах.  

     Шестирічні діти, які розпочинають 

навчання у школі, потребують  

особливої уваги та захисту з боку 

дорослих. Адже різка зміна позицій, 

середовища, перехід дитини на 

довільну саморегуляцію, емоційна 

нестійкість щодо оцінних впливів, 

фізичні навантаження потребують 

перебудови всіх її психічних процесів. 

Особистісно  орієнтована модель виховання, за якої враховуються вікові та 

індивідуальні особливості дитини, допоможе встановити з маленьким учнем 

оптимальні партнерські стосунки, налагодити атмосферу емоційної довіри та 

розкутості. Саме такий підхід забезпечить умови для повноцінного розвитку 

особистості дошкільника, гарантуючи йому всебічну психологічну 

захищеність і сприяючи успішній діяльності дитини в  майбутньому.  

 
 

 

 


