
УДК 373.2+373.3].046(082) 

А-43 

Рецензенти:  
Лабунець В.М., доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету; 

Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної освіти;  

Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного 

факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу. 

Відповідальний секретар: 

Демчик К. І., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Редакційна колегія: 

Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент;  
Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач; 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент.  

А43  Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів
VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський

національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та  методик дошкільної 

освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2020. 274 с.

ISBN 978-966-8063-74-5 

У збірнику вміщено матеріали, які стали результатом науково-дослідної та 

пошукової діяльності науковців, викладачів закладів вищої освіти, студентів, 

аспірантів, докторантів, вихователів закладів дошкільної освіти, учителів закладів 

загальної середньої освіти, спеціалізованих навчальних закладів. Автори статей 

досліджують: проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до 

навчання у початковій школі; наступність у дошкільній і початковій освіті в 

педагогічній теорії та практиці; проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити 

наступність в умовах модернізації дошкільної і початкової освіти; психолого-

педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та 

молодших школярів; наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в 

умовах інклюзії.
УДК 373.2+373.3].046(082) 

Рекомендовано до друку вченою радою 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Протокол №2 від 26.02.2020 р. 

  © Кам’янець-Подільський національний 

 університет імені Івана Огієнка, 2020 

ISBN 978-966-8063-74-5



 
41 

Список використаних джерел 

1. Андрощук І. В., Андрощук І. П. Скрайбінг-презентація як засіб підвищення 

ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. URL : 

file:///D:/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0

%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2602-Article%20Text-13716-1-10-

20191002%20(1).pdf (дата звернення: 29.03. 2020р.). 

2. Виды и техники скрайбинга. URL : https://sites.google.com/site/mkskrajbing/vidy–

i–tehniki–skrajbinga/ (дата звернення: 27.03. 2020 р.). 

3. Попель С. М. Скрайбінг-презентації «Про дистанційне навчання». URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=zobJcwcec_E&feature=youtu.be/. (дата 

звернення: 24.03. 2020 р.). 

4. Сорока Т. В. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу. 

URL : http://journal.osnova.com.ua/article/51806. (дата звернення: 30.03. 2020 р.). 

 

УДК 37.034 

Ващенко О. М., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Романенко Л. В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач, 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Романенко К. А., 

викладач, 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(Київ, Україна) 

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 

Сучасна освіта орієнтується на вітчизняні здобутки і водночас на вимоги 

європейської спільноти до ступеневої освіти, тобто освіти упродовж життя. Закони 

України у царині освіти, Базовий компонент дошкільної освіти, Державний стандарт 

початкової освіти, програмові основи освітнього процесу, компетентнісний підхід до 

визначення освіченості дошкільників та молодших школярів покликані забезпечувати 

вертикаль наступності всіх ланок освіти в Україні.  

Принцип наступності передбачає встановлення тісних зв’язків між ланками в 

системі неперервної освіти. А саме «узгодженість у цілях, змісті, організаційно-

методичному забезпеченні етапів освіти, які межують один з одним: дошкілля – 

початкова школа» [2, с. 360]. 

Наступність дитячого розвитку, виховання й освіти передбачає: конкретизацію та 

впорядкування змісту освіти у відповідності з основними сферами життєдіяльності 

(природа, культура, людина); інтеграцію дитячих видів діяльності та поєднання 

самостійної діяльності дитини з ігровою та навчальною, репродуктивною й творчою, 

за зразком й експериментальною; різні форми організації дітей (індивідуальні, групові, 

колективні); організація розвивального життєвого простору групи, класу з орієнтиром 

на індивідуальні й колективні вікові потреби дітей; упорядкованість і водночас 

гнучкість щодо часової організації дітей у дошкіллі та початковій школі [3]. 

Аналіз матеріалів практичної діяльності вчителів Нової української школи із 

шестирічними першокласниками і нашими дослідженнями, засвідчує, що все життя 

шестирічної дитини в школі – її навчально-пізнавальна і побутова діяльність, заняття з 
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фізичного, трудового і естетичного виховання, взаємовідносини з іншими дітьми – 

пронизані грою, яка стимулює розвиток дитини. Відтак, педагогічно доцільно ставитися 

до гри і до навчання як до взаємодоповнюючих і одночасно діючих провідних діяльностей 

шестирічних дітей [1]. 

Водночас, у освітньому процесі початкової школи (ігрово-адаптаційному циклі) 

необхідно створювати умови для поступового забезпечення провідної ролі ігрової 

діяльності в розвитку молодших школярів. З метою посилення важливості навчання, 

яке у подальшому посяде місце провідної діяльності, ігри та ігрові форми навчально-

виховної роботи з шестирічними першокласниками за своїми структурними 

компонентами цілеспрямовано мають бути зорієнтованими на вимоги Нової 

української школи. Педагогічне сприяння адаптації першокласників до умов шкільного 

життя через гру є важливим та складним завданням кожного педагога.  

З метою поліпшення адаптації шестирічної дитини до школи на засадах 

взаємодоповнення доцільно використовувати ігри всіх видів. Механізм реалізації їх 

адаптаційного потенціалу Н. Кудикіна визначає як педагогічний вплив на  внутрішню 

(психологічну) структуру гри. Значними адаптаційними можливостями  природно 

наділені  насамперед творчі ігри [1]. 

Доведено, що домінантною мотивацією творчих ігор першокласників на початку 

шкільного навчання є інтерес дітей до соціальних ролей тих людей, які працюють у 

школі. Адекватно до актуальної для першокласників мотивації творчих ігор 

центральне місце у творчій ігровій діяльності учнів, особливо в першому півріччі, 

посідає шкільна тематика. Діяльність  педагогів, що передує розгортанню ігор на 

уроках «Я досліджую світ» в першому класі на тему «Я іду до школи», спрямовується 

на формування в першокласників інтересу до професійної діяльності працівників 

школи і до того соціального значення, яке має їхнє навчання. Ця діяльність полягає в 

ознайомленні дітей із соціально-рольовою характеристикою вчителя та інших 

співробітників школи – вихователя, директора, завуча, бібліотекаря, кухаря, 

прибиральниці, завідувача господарчою частиною тощо. У такий спосіб 

задовольняється актуальна для першокласників потреба в знаннях про  ролі дорослих 

людей у  новому  для них соціальному середовищі. 

Творча ігрова діяльність, характерна для молодшого школяра, забезпечує 

мотивацію, необхідну для успішної адаптації дитини до своєї нової ролі. Мотиви, 

якими першокласники керуються в ігрових умовах, стають ними відчутими, 

пережитими, а тому і зрозумілішими.  

Гра першокласників передбачає оволодіння змістом нової для них діяльності – 

навчальної, що реалізується через змістовий компонент ігор, котрий цілеспрямовано 

пов’язується із пізнавальним змістом уроків навчання грамоти, математики, «Я досліджую 

світ». Науковцями доведено, що для закріплення і удосконалення пізнавального 

компоненту навчальної діяльності придатні  ігри всіх видів, серед яких виправдано 

популярними є сюжетно-дидактичні ігри, пов’язані з темою «Я пізнаю світ». В організації 

уявного уроку доцільно моделювати декілька сюжетів, в яких передбачаються ролі 

вчителя-науковця, учнів-дослідників, навчальний предмет, пізнавальний зміст уроку, 

способи ігрових дій і дій навчального характеру. Керівництво такими іграми 

опосередковується виконанням дорослим ролі науковця. Оскільки гра проводиться на 

матеріалі різних навчальних предметів у декілька етапів, усі першокласники мають змогу 

виконувати ролі як учня-дослідника, так і вчителя-науковця [4].  

Приймання дитиною ролі школяра передбачає також розвиток умінь соціальної 

взаємодії. З метою формування у першокласників уміння безконфліктно і продуктивно 



 
43 

взаємодіяти з однолітками й більш дорослими учнями мають використовуватись різні 

форми організації гри – індивідуальна, парна, групова, колективна, в контексті яких вони 

привчаються практично дотримуватись моральних норм і правил поведінки школяра [1]. 

Найбільш сприятливі умови для перебігу адаптаційних процесів у першокласників 

створюються в невеликих ігрових групах, для спілкування шестирічний першокласник 

має в групі з 5 – 6 осіб. У невеликій ігровій групі дітям легше встановити продуктивну 

взаємодію, спрямовану на досягнення мети цікавої для них колективної діяльності. У такій 

групі дитина привчається поважати своїх однолітків, продуктивно взаємодіяти з ними, 

передбачати реакції інших учнів на прояви власної активності і пристосовуватися до них, 

співробітничати, узгоджувати свої дії і бажання з діями і бажаннями інших. Знаходячись 

у такій групі, кожна дитина демонструє свої знання, уміння, навички й природно порівнює 

їх із досягненнями інших дітей. У першокласника формується об’єктивна самооцінка 

своїх можливостей, що є важливим для становлення особистісних якостей школяра. Все 

це, позитивно позначаючись на результаті гри, формує доброзичливі взаємини між дітьми. 

Дружні стосунки першокласників, які виникають в результаті спільної ігрової діяльності, 

переносяться на інші види діяльності, сприяють формуванню здорового дитячого 

колективу. 

Отже, наступність цілеспрямованого використання ігрової діяльності допомагає 

адаптації першокласників до умов шкільного життя і є актуальним педагогічним 

завданням, що реалізується через певний механізм впливу на дитину, де гра 

проявляється як улюблена діяльність дитини та природний спосіб її соціалізації. 
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до державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції 

ДК № 535 від 19.07.2001 р. 
______________________________________________

ВІЗУАЛЬНА МЕДІАКУЛ 

Видавництво «МІЛЕНІУМ» 
м. Київ, вул. Кирилівська, 60
Тел.: +38 (067) 849-34-60 
Факс: +38 (044) 222-74-35
 E-mail: milenium_ofis @ukr.net


