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Анотація дисципліни 
Навчальна дисципліна «Наступність дошкільної та початкової освіти» належить 

до вибіркових освітніх компонент циклу професійної підготовки бакалавра дошкільної 
освіти. 

Одним із важливих принципів функціонування системи освіти в нашій країні є 
принцип забезпечення наступності між її суміжними ланками. Наступність між 
дошкільною та початковою освітою – це забезпечення неперервності здобуття людиною 
освіти. Наступність в освіті необхідна для створення єдиного освітнього процесу, що 
логічно продовжується від дитячого садка до школи. Цей процес допомагає досягти 
цілісного розвитку особистості. Педагоги дошкільної освіти мають бути ознайомлені з 
програмою початкової школи та вводити у свої заняття навчальні елементи, які 
підготують дітей до 1-го класу. Вчителі початкових класів також мають знати дошкільну 
навчальну програму, щоб використовувати її складові в адаптаційний період. Саме тому 
пропонована вибіркова навчальна дисципліна є актуальною для здобувачів вищої освіти, 
особливо тих, що навчаються за освітніми програмами «Дошкільна освіта, початкова 
освіта».  

Опанування знаннями з курсу реалізується за допомогою основних організаційних 
форм навчання: лекцій, та практичних занять, консультацій, самостійної роботи тощо. 
Остання займає провідне місце в системі освітнього процесу та передбачає аналіз 
конкретних ситуацій, виконання творчих завдань, написання творів тощо. 

Мета дисципліни: психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації принципу наступності у роботі 
суміжних ланок освіти, здійснення підготовки дітей до навчання у школі, організації 
співпраці з вчителями початкової школи. 

Завдання дисципліни:  
• формувати у майбутніх вихователів знання про наступність як один з основних 

принципів системи освіти України; 
• ознайомити з сучасними психолого-педагогічними дослідженнями проблеми 

готовності до шкільного навчання; 
• формувати здатність до оцінки рівня готовності дитини до шкільного навчання; 
• навчити творчого підходу до педагогічної діяльності; 
• підготувати до практичного здійснення співпраці з вчителями початкової школи у 

реалізації принципу наступності у вихованні та розвитку дітей 6-7 років; 
• розвивати уміння педагогічного аналізу, проектування. 

Очікувані результати вивчення дисципліни 
Загальні компетентності (КЗ) 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 
КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати  сучасними знаннями. 

Спеціальні (фахові) компетентності (КС) 
КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації,  пізнавальних  дій  

у  дітей  раннього  і дошкільного віку. 
КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного  віку  навичок  

свідомого  дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 
КС-12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, корекції і 

зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової активності. 



КС-14. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок 
здорового способу життя як основи  культури  здоров’я  (валеологічної  культури) 
особистості. 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і 
дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

Програмні результати навчання 
ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з 
дітьми від народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 
освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання 
дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних 
понять та категорій. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів 
діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і 
вихованні дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи. 
Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 
умовах закладу дошкільної освіти.  

ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 
результатами. 

ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням 
вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з 
особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 

ПР-10. Бути  знайомим  з  програмою раннього  втручання,  розуміти можливості 
опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 
його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-
педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 
сім’єю. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і 
дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 
досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

ПР-17. Здійснювати  суб’єкт-суб’єктну  взаємодію  і  розвивальне міжособистісне 
педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 
зорієнтоване спілкування з батьками. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини. 
ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного 

віку. 
 
Очні консультації – 2 години на тиждень (середа, четвер) 
Он-лайн консультації – 2 години на тиждень (за попередньою домовленістю з 

викладачем курсу) 
E-mail викладача: nataliia.horopakha@rshu.edu.ua   
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