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ності. Усе це зумовлює і  зміну функцій дошкіль-
них закладів. Нова роль дошкільного навчального 
закладу визначається насамперед потребою під-
готовки дітей до прийняття ними нової соціальної 
позиції  — «Я  — учень». У  життєвому циклі роз-
витку і формування особистості особливої значу-
щості набуває неперервність її освіти.

Неперервну освіту визначаємо як полікомпо-
нентне утворення, ефективність якого залежить 
від реалізації таких його чинників, як наступ-
ність, спадкоємність перспективність і  готов-
ність. У такому розумінні неперервна освіта від-
криває можливості для досягнення цілісності 
й  наступності в  навчанні й  вихованні, пере-
творення освіти у  процес, що триває все життя. 
Першою сходинкою, на якій дитина залучається 
до організованого навчання, є дошкілля, що сьо-
годні визнано всіма державними документами 
висхідною ланкою освіти. Отже, на теоретичному 
рівні державою забезпечено неперервність освіти 
від її першої сходинки до здобуття вищої освіти.

Оскільки першою сходинкою неперервної 
освіти є  її дошкільна ланка, а  другою  — почат-
кова, то й  розкривати сутність і  характеристику 
складників освіти є потреба саме в цьому аспекті.

Отже, неперервність розуміємо як обізнаність 
класоводів з програмами і методиками навчання 
та  виховання дітей у  дошкільному навчальному 
закладі, результатами розвиненості, навченості 
й вихованості дітей за всіма розділами програми, 
Базового компонента дошкільної освіти (далі  — 
БКДО) та  їх врахування у  подальшій роботі 
початкової школи. Зауважимо, що таке тракту-
вання не є  новим у  педагогічному обігу. Воно 
популярне на шпальтах педагогічної преси вже 
впродовж кількох десятиліть і  особливо актуа-
лізувалося сьогодні. Щодо інших виокремлених 
чинників неперервності освіти, то їх сприймають 
ще з насторогою або ототожнюють з підготовкою 
дітей до школи, навчанням їх читати і писати.

Ми дотримуємося дещо іншої позиції. 
Провідною функцією наступності є забезпечення 
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Визначення проблеми. В  умовах ре-
формування і  модернізації освіти в  Україні, зо-
крема впровадження і реалізації Концепції нової 
української школи, передбачаються суттєві змі-
ни у  змісті й  методиці навчання учнів початко-
вої школи з орієнтацією на інтеграційний підхід 
і  тематичне вивчення матеріалу з  різних норма-
тивних предметів. Такий підхід вимагає забезпе-
чення наступності і  перспективності між двома 
ланками освіти.

Аналіз сучасних досліджень. Проблема 
наступності двох перших ланок навчання  — 
дошкільної і початкової освіти — була предметом 
дослідження багатьох учених (А.  Богуш [2–4], 
Л. Калмикова [5], О. Ковшар [6], Т. Піроженко [8], 
О. Савчен ко [9–11], Т. Степанова [12] та ін.). Так, 
О. Сав ченко наступність у навчанні розглядає як 
дидактичний принцип, що передбачає зв’язок 
та узгодженість у методології, цілях, змісті, орга-
нізаційно-методичному забезпеченні етапів 
освіти, які межують один з  одним (дошкілля  — 
початкова школа — основна школа тощо) [9, 492]. 
Л. Калмикова з психолінгвістичної позиції розу-
міє наступність у  засвоєнні мови, як «…перехід 
від спонтанного неусвідомленого мовлення до 
контрольованої мовленнєвої поведінки першо-
класників» [5, 409]. О. Ковшар [6] і Т. Степанова 
[12] вбачають вирішення проблеми в організації 
передшкільної освіти.

Мета статті — розкрити сутність наступності 
й перспективності між дошкільною і початковою 
освітою в  загальній системі неперервної освіти, 
шляхи розв’язання суперечностей, які гальму-
ють успішну підготовку дітей у ДНЗ до навчання 
у школі.

У реалізації нових навчально-виховних завдань 
сучасної освіти початкова школа покликана стати 
фундаментом, на якому базується засвоєння 
си стеми наукових понять. Вона є першим етапом 
у  розвитку інтелектуальних можливостей, фор-
муванні творчих здібностей, самостійності учнів 
у навчанні, у спрямуванні їхньої навчальної діяль-
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літичного (за термінологією Л. Виготського) роз-
витку дитини впродовж перехідних вікових періо-
дів. Саме наступність запобігає виникненню кри-
зових явищ у  психічному розвитку особистості. 
Якщо наступність, за М.  Львовим,  — це погляд 
згори (вчителя) вниз, то перспективність  — це 
погляд знизу (вихователя) вгору. Це обізнаність 
педагогів дошкільної ланки освіти із Державним 
стандартом початкової освіти (ДСПО), програ-
мами і технологіями навчання та виховання учнів 
початкової школи, це той показник, який дає 
змогу визначити адекватні віку орієнтовні показ-
ники засвоєння дошкільниками знань, умінь 
і  навичок, рівень розвиненості й  вихованості 
дитини. Спадкоємність розглядається як успад-
кування чогось, продовження певної діяльності, 
справи, традицій.

Яким же чином реалізовано принцип наступ-
ності й  перспективності між першим, дошкіль-
ним дитинством, і  другим  — навчанням дітей 
у початковій школі?

Керуючись принципом наступності змісту 
дошкільної і  початкової ланок освіти, було вне-
сено певні зміни до змісту нової редакції БКДО 
та його структури. Як і в початковій школі, зміст 
БКДО вперше визначено на основі компетентні-
сного підходу відповідно до вікових можливостей 
дитини, які реалізуються в  освітньому просторі, 
спрямованому на досягнення соціально закріпле-
ного результату (заданої норми, вимог до розви-
неності, вихованості та  навченості дитини), що 
зумовлює необхідність чіткого визначення жит-
тєво важливих компетенцій (дитина знає, обі-
знана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотри-
мується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), 
орієнтує освітян на цілісний і  загальний розви-
ток дитини, підкреслює важливість закладення 
в  дошкільному віці фундаменту для здобуття 
у подальшому спеціальних знань і вмінь [1].

Набуття різних видів компетенції дитиною 
відбувається в  різноманітних типах діяльності 
(ігровій (провідній для дітей дошкільного віку), 
руховій, природничій, предметній, образо-
творчій, музичній, театральній, мовленнєвій,  
сенсорно-пізнавальній тощо) і  вимагає практич-
ного засвоєння нею системи елементарних знань 
про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння 
доречно застосовувати отриману інформацію [1].

Крім того, зміст БКДО передбачає варіа-
тивність програмно-методичного супроводу 
(на відміну від Єдиної державної базової про-
грами, за попереднім варіантом БКДО). Уперше 
в  БКДО виокремлено й  інваріантну частину 
відповідно до вікових особливостей дітей (еле-
менти комп’ютерної грамотності, іноземна мова, 
шахи, хореографія тощо). Зауважимо, що в прак-
тиці дошкільної освіти сьогодні вже реалізовано 
принцип інтеграції її змісту, який є стрижневим 
у Концепції нової української школи.

На жаль, ніхто з  учених і  практиків, розроб-
ників нового варіанта ДСПО, не бере до уваги 
зміст чинного БКДО, який складено з чіткою орі-
єнтацію на вікові психологічні особливості дітей 
3–6  років, сформованість у  них базових якостей 
особистості випускника ДНЗ: довільність пове-
дінки і  всіх психічних процесів, ініціативність, 
відповідальність, самосвідомість, самоставлення, 
самооцінка (самоідентичність), свобода вибору 
і  безпечність поведінки та  виникнення нових 
якісних психічних новоутворень, як-от: само-
стійність, супідрядність мотивів, сформованість 
морально-етичних інстанцій, комунікативність.

На нашу думку, було б доцільно для підготовки 
нового варіанта ДСПО запросити вчених-роз-
робників БКДО, аби з’ясувати основні напрями 
наступності між дошкільною і  початковою лан-
ками та на спільних засіданнях обговорити зміст 
програмного й  навчально-методичного супро-
воду роботи з дітьми в ДНЗ і початковій школі.

Необхідно також визначити й  інші причини 
гальмування наступності, як-от:

— орієнтація на однобічну адаптацію ДНЗ 
до мети, завдань і  вимог початкової школи; від-
сутність диференційованого підходу до різних 
си стем дошкільної і початкової освіти, що в умо-
вах варіативності навчання є не припустимим;

— існування й сьогодні в окремих ДНЗ, особ-
ливо приватних, підміни загального завдання 
наступності двох перших ланок освіти більш вузь-
кою програмою підготовки дітей до школи; ігнору-
вання закономірності психічного розвитку дитини, 
вікової сензитивності становлення різних психіч-
них функцій і  якісних новоутворень; у  дошкіль-
ників і молодших школярів відбувається «штучна 
акселерація», що стимулює недопустиме «дорос-
лішання» дошкільної освіти. Відсутня наступ-
ність і перспективність взаємовідносин у системах 
«вихователь  — дитина», «дитина  — вихователь» 
і «вчитель — учень», «учень — учитель»;

— підготовка до школи у практиці дошкільної 
освіти ще зводиться до формування вузько-пред-
метних знань, умінь та  навичок, що призводить 
до дублювання змісту, форм і методів шкільного 
навчання, а це не тільки знижує інтерес дітей до 
навчання, а й шкодить їхньому здоров’ю.

Зауважимо, що в масовій практиці наявні різні 
підходи до розуміння вихователями та вчителями 
початкової школи здійснення наступності між 
ДНЗ і початковою школою. Так, для вчителя почат-
кової школи наступність — це передусім наявність 
у  дитини перед вступом до школи певної суми 
знань, умінь і навичок. Учителі не беруть до уваги 
психологічну готовність. Для вихователів ДНЗ 
наступність  — це насамперед піклування про те, 
щоб до дитини, яка прийде в школу, не було пре-
тензій і вона почувала себе комфортно [2, 113].

Особливо небезпечною є  відсутність такої 
спадкоємності у  взаємовідносинах із  шестиріч-
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ками, а  саме на цей аспект повинні бути спря-
мовані зусилля і  вихователів, і  вчителів. Отже, 
ми схильні розглядати наступність як успадку-
вання школою системи взаємовідносин «педа-
гог — дитина», «дитина — педагог», діяльнісного 
й  комунікативного аспектів життя дитини на її 
дошкільному етапі.

Діяльнісний аспект передбачає збереження 
унікальної провідної діяльності дошкільника, 
з  поступовим її ускладненням і  літичним пере-
ходом до нової, більш складної навчальної діяль-
ності, яка вимагає від дитини довільності всіх 
психічних процесів.

Комунікативний аспект передбачає збере-
ження на перших етапах навчання особистісно-
інтимного спілкування вчителя з  учнями. Це 
лагідно-довірливе, гуманне ставлення до дитини, 
яка щойно ввійшла в  новий колектив, вступила 
в  нову соціальну позицію, що зветься «учень», 
«школяр». Дитина поступово підводитися до 
усвідомлення її нової соціальної позиції, в  якій 
система взаємовідносин «дитина — вихователь», 
що була панівною на етапі дошкільного дитин-
ства, змінюється на пріоритетність системи 
«вчитель  — учень», з  поступовою орієнтацією 
випускників дошкільних закладів на особистість 
учителя як стрижень особистісно-ділового спіл-
кування у шкільному навчанні.

Отже, наступність і  перспективність розви-
тку особистості дитини впродовж двох перших 
періо дів дитинства (дошкільної і  початкової 
ланок) передбачає зміну типів сумісної діяльності 
дитини і дорослого, а саме — розвивального [7], 
який передбачає відкриту проблемність як для 
дитини, так і  для педагога. Виникає ситуація 
невизначеності, пошук шляхів її розв’язання, що 
передбачає обов’язково розвивальне спілкування 
між педагогом і дитиною, формування здібностей, 
які були відсутніми і в дитини, і в педагога. Таке 
розвивальне спілкування веде до саморозвитку, 
формування творчої особистості дитини і  вчи-
теля. За цим типом дієвою є  формула: «Робимо 
разом», «Роби зі мною», «Роби краще за мене», що 
відповідає гуманістичній парадигмі освіти [7].

Зазначимо, що в теорії і практиці дошкільної 
та початкової освіти наявна низка суперечностей, 
які вимагають нагального розв’язання, а саме:

— новим стратегічним курсом щодо забез-
печення неперервності освіти, визначеним 
у державних документах, і  відсутністю наукових 
досліджень зі створення відповідних соціально-
психологічних та  організаційно-педагогічних 
умов її реалізації;

— соціальним замовленням щодо введення 
обов’язкової передшкільної освіти дітей 5 років 
і реальним станом їхньої підготовки до навчання 
у школі;

— загальною потребою сучасної педагогічної 
практики в системі дошкільної і початкової ланок 

освіти та  недостатнім вивченням попереднього 
історико-педагогічного досвіду, в якому містяться 
підходи до розв’язання проблеми змісту перед-
шкільної освіти; необхідністю розробки нового 
змісту навчання й виховання дітей 5 років (перед-
шкільної освіти), інноваційних технологій його 
реалізації і наявним станом підготовленості осві-
тян до такої діяльності;

— інтеграцією зусиль ДНЗ, початкової 
школи, громадськості та батьків у створенні умов 
для підготовки дітей старшого дошкільного віку 
до навчання у  школі та  відсутністю наукового 
й  навчально-методичного забезпечення перед-
шкільної освіти.

Розв’язати зазначені суперечності допоможе 
введення на державному рівні проміжної ланки 
освіти між дошкільною і  початковою  — перед-
шкільної освіти, яка вже сьогодні набула популяр-
ності в багатьох країн.

Під нашим керівництвом в останні роки захи-
щено дві докторські дисертації з проблем змісту 
й  організації передшкільної освіти в  Україні  — 
Т. Степанова [12] і О. Ковшар [6].

Передшкільна освіта є обов’язковою для дітей 
5–5,5 років, яка може здійснюватися в  різних 
типах дошкільних закладів, у  НВК «Дошкільний 
заклад-початкова школа», у групах п’ятирічок при 
Центрах розвитку дітей, ЗОШ тощо за єдиними 
програмами.

Передшкільну освіту розуміємо як проміжну 
ланку між дошкільною і  початковою освітою, 
яка асоціює спеціальну (засвоєння знань, умінь 
та  навичок), загальну готовність і  підготовку 
дитини до школи з усіма її компонентами, яка від-
бувається на позитивному емоційному тлі взає-
мовідносин педагога і дітей, з орієнтацією на осо-
бистісно-діяльнісний та комунікативний підходи, 
які повинні зберегтись і в першому класі [2].

Передшкільна освіта  — цілеспрямований, 
організований процес і результат розвитку, вихо-
вання й  навчання дітей старшого дошкільного 
віку в різних соціальних закладах. Її метою є ство-
рення умов для вирівнювання стартових можли-
востей дітей із різних соціальних груп і прошар-
ків населення для їхнього подальшого успішного 
навчання у  школі [2]. Це складник неперервної 
системи освіти, проміжна ланка між сімейною, 
дошкільною і початковою освітою. Передшкільна 
освіта виконує функцію контролю за станом 
фізичного, психічного, розумового, морально-
естетичного, емоційно-вольового розвитку 
дитини перед вступом до школи.

Отже, передшкільна освіта має забезпечити 
легку адаптацію дитини до нового соціального 
осередку  — школи, бути одним із  шляхів вирів-
нювання стартових можливостей дітей із  різних 
соціальних груп і прошарків населення; розвитку 
задатків, здібностей дітей до засвоєння нового, 
більш складного матеріалу; забезпечення сформо-
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ваності психологічної готовності дітей до школи 
з усіма її компонентами; за необхідності здійсню-
вати коригування окремих порушень і відхилень 
у  фізичному, психологічному, розумовому, емо-
ційно-мотиваційному та  комунікативно-мовлен-
нєвому розвитку дітей.

Водночас передшкільна освіта не може замі-
нити дошкільну освіту, вона є лише її завершаль-
ним етапом, що дає змогу реалізувати принципи 
неперервності й  перспективності дошкільної 
і початкової ланок освіти. 

Кінцевим результатом передшкільної освіти, 
як це зазначено у  БКДО, має бути сформована 
у дітей дошкільна зрілість.

За Т.  Піроженко, дошкільна зрілість випуск-
ника ДНЗ передбачає фізичний, емоційний, пізна-
вальний і особистісний розвиток дитини 6 років, 
її готовність до взаємодії з  довкіллям; розвиток 
специфічних видів діяльності дошкільника, які 
є фундаментальними для дошкільного дитинства, 
визначають і  забезпечують адаптацію дитини до 
нового соціального статусу — школяра, учня [1].

Нами було визначено такі компоненти і показ-
ники дошкільної зрілості:

1) особистісно зорієнтований компонент: 
— усвідомлення дитиною образу «Я», його 

місця в системі взаємовідносин;
— сформованість базових якостей особи-

стості дошкільника: самосвідомість, самооцінка, 
самоставлення, впевненість, самостійність, іні-
ціативність, креативність, відповідальність і сво-
бода вибору;

2) емоційно-ціннісний компонент:
— емоційна усталеність дитини;
— позитивно-мотиваційна спрямованість 

на здобуття нових знань, умінь і  навичок; уста-

новлення позитивних взаємовідносин у  новому 
шкільному колективі;

— готовність до набуття нової соціальної 
позиції «Я — учень», «Я — школяр»;

3) операційно-діяльнісний компонент:
— сформованість знань, умінь і  навичок, 

необхідних для навчання у школі;
— довільність психічних процесів і  пове-

дінки;
— наявність передумов навчальної діяль-

ності (сформованість різних видів компетенцій за 
БКДО).

На нашу думку, таке розуміння передшкільної 
освіти забезпечить:

— на дошкільному рівні  — збереження 
самоцінності дошкільного вікового періоду, 
пізнавальний і  особистісний розвиток дитини,  
її готовність до взаємодії з  соціальним довкіл-
лям, розвиток провідної ігрової діяльності як 
фундаментального новоутворення дошкільного 
періоду;

— на рівні початкової школи  — врахування 
наявного рівня досягнень дошкільного дитин-
ства, індивідуальну роботу в  разі інтенсивного 
розвитку дитини; спеціальну допомогу щодо 
коригування несформованих якостей у дошкіль-
ному дитинстві; розвиток провідної навчальної 
діяльності як фундаментального новоутворення 
дітей молодшого шкільного віку, форм спілку-
вання і взаємодії з довкіллям.

Перспективу подальших досліджень убачаємо 
в  розбудові змісту, форм, методів, інноваційних 
технологій навчання дітей 5 років з  орієнтацією 
на сучасну парадигму освіти як в  Україні, так 
і у світовому досвіді, а також у розробці Концепції 
передшкільної освіти України.
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Богуш А.М.
ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНЬЯ ОБРАЗОВАНИЯ — СТУПЕНИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В статье раскрыто проблему преемственности в  обучении и воспитании детей дошкольного  
и начального звена образования; определены такие понятия: непрерывность, преемственность, 
предшкольное образование, дошкольная зрелость.
Ключевые слова: преемственность, дошкольное образование, начальное образование, предшколь-
ное образование, противоречия, социальная позиция.
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PRESCHOOL AND PRIMARY BRANCHES OF EDUCATION — BRANCHES OF CONTINUITY
The article deals with the problem of continuity in education and upbringing of children at preschool and primary 
branches of education; defines the concepts of ‘continuity’, ‘preschool education’, and ‘preschool maturity’.
Key words: continuity, preschool education, primary education, issues, social attitude.
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