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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ДО 
ШКОЛИ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ 

Реформування загальноосвітньої школи передбачає з 2001 року перехід 
на систематичне навчання всіх дітей шестирічного віку. Повне охоплення 
шестиліток шкільним навчанням перш за все має на меті більш широке 
використання можливостей шостого року життя дитини для її повноцінного 
розвитку. 

За статистичними даними, нині лише 34% міських і 19% сільських 
шестиліток охоплено підготовкою до школи в умовах дошкільних закладів. 
Решта приходить у перший клас майже не підготовленою. Особливо це 
стосується дітей, які проживають у сільській місцевості, оскільки лише в 
окремих школах функціонують підготовчі групи. А якщо вони й є, вчителі, 
які ведуть ці групи, намагаються озброїти майбутніх учнів знаннями і 
вміннями передбаченими шкільними програмами для дітей 7-річного віку. 

Основними ж завданнями дошкільної підготовки дітей мають бути: 
приведення в систему набутого дитиною життєвого досвіду, формування 
початкових уявлень про оточуючу природу і суспільне життя; оволодіння 
елементарними організаційними, загальномовленнєвими, загально 
пізнавальними, контрольно-оцінними вміннями і навичками, розвиток 
мислення дітей, умінь товаришувати з однолітками; озброєння нормами 
моральної поведінки, саморегуляції; спілкування як з дітьми, так і 
дорослими; вміннями емоційно реагувати на корисне і погане. 

Досвід підготовки до навчання і навчання шестилітніх дітей як нашої 
країни, так і країн близького та далекого зарубіжжя дає підставу 
стверджувати, що ці завдання реальні. Більш раннє залучення дітей до 
організованого навчання сприяє становленню їх фізичних і духовних сил. 
Проте це відбувається тільки за умов розумно організованого навчання, за 
яким реалізуються передусім гуманні ідеї - турбота про фізичне, психічне і 
соціальне і моральне, в першу чергу благополуччя дітей. 

У нашій країні накопичено чималий досвід підготовки шестиліток до 
школи, яка здійснювалася трьома шляхами: 

1. Охоплення (майже половини дітей цього віку) дошкільним 
вихованням у дитячих садках. 

2. Відкриття (особливо це стосується 80- років) підготовчих класів при 
загальноосвітніх школах. 

3. Створення підготовчих груп при загальноосвітніх школах.  
Всі ці підходи до підготовки дітей можна творчо використовувати і 

зараз. 
Відкриття підготовчих класів при загальноосвітніх школах відбувалося 

трьома шляхами: 



1. Діти навчаються, харчуються і відпочивають у кімнатах, відведених у 
приміщенні школи. 

2. Навчання здійснюється в школі, а харчування і відпочинок дітей в 
колгоспних дитячих садках. 

3. Підготовчі класи створені на базі дитячих садків, а навчально-
виховна робота і контроль за її діяльністю здійснюється школою. 

Кожен із цих напрямів має свої як позитивні, так і негативні сторони, на 
яких, за браком часу, не маємо можливості зупинитися. 

Оскільки до нового навчального року залишилося дуже мало часу, 
підготовка до школи шестирічок, не охоплених дошкільним вихованням у 
дитячих садках, буде здійснюватися в підготовчих групах при 
загальноосвітніх школах. Основна мета цієї підготовки - загальний розвиток 
дітей, озброєння їх основами елементарної навчальної діяльності. Цим 
завданням підпорядковані включені в навчальний план предмети та види 
діяльності: математична підготовка; розвиток мовлення і підготовка до 
засвоєння грамоти, підготовка до навчання письма, інтегрований курс, який 
об’єднує художню працю, ритміку, рухливі ігри тощо. 

Вивчення функціональної готовності сільських дітей до систематичного 
навчання дозволило виявити її залежність від віку, відвідування дітьми 
дитячого садка, підготовчого класу, стану їх здоров’я. 

Особливий інтерес мають для нас дослідження вчених Білорусії і Латвії. 
Зупинимось на найбільш важливих показниках для навчання сільських 
шестирічок. 

1. Серед сільських дітей у 5 років до навчання готові 7,3%, 6 років - 
41,5%, семирічних - 76,7%. Показники готовності міських одноліток 
на, 12,8 - 22,3 % вище цих показників. 

Рівень розвитку другої сигнальної системи у сільських дітей нижчий, 
ніж у міських. Цим можна пояснити слабкий мовний розвиток сільських 
дошкільників. 

Позитивно впливає на становлення функціональної готовності цих дітей 
їх навчання в школі або в дитячому садку. Дослідження показали, що серед 
шестирічок, які відвідували дошкільні заклади, “шкільну зрілість” мають 46 
%, а тих, що не відвідували – 33,2 %. 

Більше 60 % дітей, не охоплених організованим навчанням у 
дошкільних закладах на початку навчального року, не володіють 
передумовами навчальної діяльності (вміння слухати, виковувати вказівки 
вчителя, підпорядковувати свої дії певним правилам тощо), не сприймають 
навчальне завдання, не спроможні самостійно виконати завдання, 
контролювати свою діяльність. 

Дослідження сільських дітей перед початком навчального року 
показало, що кожна п’ята дитина має відхилення у вимові звуків У цих дітей 
спостерігається нескоординованість рухів очей і рук; нижчі, ніж у міських 
дітей, загальноінтелектуальні вміння. 



Така характеристика сільських дітей 6-річного віку вимагає більш 
раннього керівництва їх пізнавальною діяльністю в підготовчих групах при 
загальноосвітніх школах. Крім того, розширення меж прийому до школи 
шестилітніх дітей на основі визначення їх готовності до систематичного 
навчання. Глибокого психофізичного обстеження готовності їх до шкільного 
навчання, логопедичної допомоги. 

 
 


