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Психологічні особливості підготовки дітей до навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі 

Анотація. У статті аналізуються літературні джерела, які вивчають 

підходи щодо особливостей психологічної підготовки дітей до навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Такий аналіз дозволяє розробити 

ефективні прийоми та методи, які б могли підвищити психологічну готовність 

дітей до навчання у ЗНЗ. У статті особливо акцентується увага на значущості 

даної проблеми на сьогоднішній день. Адже в наш час дуже високі вимоги 

життя до організації виховання і навчання змушують шукати нові, більш 

ефективні психолого-педагогічні підходи, націлені на приведення методів 

навчання у відповідність з вимогами життя. 

Ключові слова: психологічна готовність, педагогічна готовність, 

дошкільний навчальний заклад, підготовка. 

 

Аннотация. В статье анализируются литературные источники, которые 

изучают подходы относительно особенностей психологической подготовки 

детей к обучению в общеобразовательных учебных заведениях. Такой анализ 

позволяет разработать эффективные приемы и методы, которые могли бы 

повысить психологическую готовность детей к обучению в ОУЗ. В статье особо 

акцентируется внимание на значимости данной проблемы на сегодняшний 

день. Ведь в наше время очень высокие требования жизни к организации 

воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные 

психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов 

обучения в соответствие с требованиями жизни. 

Ключевые слова: психологическая готовность, педагогическая 

готовность, дошкольное учебное заведение, подготовка. 

 

Abstract. The article examines the literary sources, studying approaches to 

the characteristics of psychological preparation of children to education in secondary 

schools. This analysis allows us to develop effective techniques and methods that 

could improve the psychological readiness of children to learn at CEI. The article 

specifically focuses on the importance of this issue to date. Because nowadays very 

demanding life to the organization of education and training are forced to look for 

new, more effective psycho-educational approaches aimed at bringing learning 

methods in accordance with the requirements of life. 

Key words: psychological readiness, teacher readiness, preschool educational 

institution training. 
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Постановка проблеми. З вирішенням цієї проблеми зв'язане визначення 

цілей і принципів організації навчання і виховання в дошкільних установах. У 

той же час від її рішення залежить успішність наступного навчання дітей у 

школі. Основною метою визначення психологічної готовності до шкільного 

навчання є профілактика шкільної дезадаптації. 

Перед нашим суспільством, на сучасному етапі його розвитку, постає 

завдання подальшого покращення освітньої діяльності з дітьми дошкільного 

віку, підготовки їх до навчання у навчальних закладах освіти. Для цього 

психологу, в першу чергу, необхідно вміти правильно визначити рівень 

психічного розвитку дитини, вміти вчасно виявити наявні відхилення та 

скорегувати її подальший розвиток.  

Вивчення рівня розвитку психіки дітей є основою як організації всієї 

подальшої виховної і навчальної роботи, так і оцінки ефективності вмісту 

процесу виховання в умовах дитячого саду. 

Мета дослідження: виявлення особливостей психологічної готовності 

дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та надання 

методичних рекомендацій для покращення цієї підготовки. 

 Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми 

особливостей психологічної готовності дітей до навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

2. Провести емпіричне дослідження психологічних особливостей готовності 

дітей до навчання. 

3. Провести корекційну діяльність та розробити методичні рекомендації.  

4. Виявити особливості навчання з питань охорони праці дітей дошкільного 

віку. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи спеціальні літературні 

джерела ми дослідили, що роль дошкільного початкового виховання та 

навчання у процесі цілеспрямованого формування потенціалу дитини, пошук 
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оптимальних шляхів та заходів щодо забезпечення наступності між 

дошкільними закладами і початковою школою є досить актуальною проблемою 

на сьогоднішній день. Проблема наступності між ДНЗ та ЗНЗ висвітлюється в 

роботах К. Ушинського, С. Русової, Я. Коменського. Успішна адаптація дитини 

до шкільного життя є предметом дослідження багатьох авторів, психологів, 

медиків та педагогів. Дослідженням сутності адаптованості чи 

дезадаптованості, їх причинами та особливостями прояву займалися І. 

Дубровіна, В. Каган, Р. Овчарова, А.Фурман. Взаємозв’язок психологічної 

готовності дитини до школи та особливості її адаптації до навчання вивчали Н. 

Гуткіна, В. Давидов, Л. Божович та інші. Проблему емоційного розвитку дітей 

дошкільного віку вивчали В. Мухіна, О. Кульчицька, О. Кононко. Науковими 

дослідженнями у галузі фізіології, психології та педагогіки, що висвітлюють 

різні аспекти проблеми наступності у навчально-виховній діяльності 

дошкільного і загальноосвітнього навчальних закладів та адаптації дитини до 

нових для неї умов життя займалися Л. Артемова, О. Запорожець, Л. Венгер, І. 

Кучеров, Т. Лисянська, Г. Лященко, К. Міхновська, Д. Ніколенко, Г. 

Люблінська, Н. Підгорна, Л. Подоляк, О. Скрипченко, М. Третяк, Я. Лукіна, В. 

Коник, О. Грибанова, В. Гурська, О. Киричук, В. Котирло, Д. Шелухін. 

 Вирішенню важливих питань підготовки дітей дошкільного віку до 

навчально-пізнавальної діяльності у ЗНЗ сприяють положення сучасних 

вітчизняних психолого-педагогічних досліджень, проведених Л. Артемовою, А. 

Богуш, Н. Бібік, М. Вашуленком, Н. Кудикіною, С. Ладивір, Т. Люріною, О. 

Проскурою та ін. Визначальними для осмислення аспекту особистісного 

становлення людини, зокрема дитини дошкільного віку, для нас стали ідеї І.  

Беха, М. Боришевського, І. Дубровіної, З. Карпенко, О. Кононко, В. Котирло, 

М. Крулехт, В. Кудрявцева, Т. Піроженко, Ю. Приходько, В. Рибалки, М. 

Савчина, Т. Титаренко, О. Шаграєвої та ін.  

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини, пов’язаний з 

новими типом стосунків з оточуючими дорослими і формами діяльності, серед 

яких провідною стає навчальна. Це складний період у розвитку дитини, вона 
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приступає до систематично організованого навчання, що повністю змінює її 

спосіб життя, статус, поведінку. Для збереження самоцінності дитинства та для 

того щоб полегшити адаптацію до шкільного навчання у початковій ланці ЗНЗ 

мають враховуватися та продовжуватися характерні для дошкільного віку 

моменти:  

- використання мотивів ігрової поведінки; 

-  цілеспрямований розвиток сенсорних процесів: чутливості слуху, моторики 

руки, гостроти зору, щоб дитина добре й охоче вчилась; 

- будь-яка справа має її захоплювати, бути необхідною, дарувати радість, 

насолоду, естетичне задоволення, розкривати моральний сенс тої чи іншої 

діяльності. 

У наш час в психологічній науці важливе місце посідає проблема 

підготовки дитини до школи. Під готовністю до шкільного навчання 

розуміється необхідний і достатній рівень психічного розвитку дитини для 

засвоєння шкільної навчальної програми в умовах навчання в колективі 

однолітків [1, с. 6].  

Психологічна готовність дитини до шкільного навчання − це один із 

важливих підсумків психічного розвитку особистості в період дошкільного 

дитинства [9, с.12].    

 У сучасній психології не існує єдиного визначення шкільної зрілості. 

О. Анастазі пояснює поняття «шкільної зрілості» як «опанування вміннями, 

знаннями, здібностями, мотивацією та іншими необхідними для оптимального 

рівня засвоєння шкільної програми поведінковими характеристиками» [11, с.31]

  І. Шванцара  визначає поняття  «шкільної зрілості» як досягнення такого 

розвитку, коли дитина «стає здатною приймати участь у шкільному навчанні». 

[5, с.31] Він виділяє такі компоненти готовності до школи як: розумовий, 

соціальний, емоціональний. 

Сьогодні вважається загальноприйнятим, що готовність до навчання 

потребує комплексного психологічного вивчення. В структурі психологічної 
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готовності прийнято виділяти такі компоненти: інтелектуальний, емоційний і 

соціальний. 

Особистісна  соціально-психологічна готовність. 

  Психологічна готовність дитини до навчання у школі є важливим 

чинником для адаптації дитини в шкільних умовах, для її подальшої ефективної 

навчальної діяльності. Важливо також, щоб це усвідомлювали вчителі. Дитину 

не має потреби постійно підганяти, порівнювати з іншими,  необхідно в кожний 

період її розвитку створювати умови, завдяки яким її здібності могли б 

розкриватися і розвиватися в повній мірі. Психологічна готовність дитини до 

шкільного навчання – це одни із важливих підсумків психічного розвитку 

особистості в період дошкільного дитинства.  

Психологічна готовність включає формування готовності у дитини нової 

соціальної позиції. Дитина повинна усвідомлювати, що вона стала учнем, що 

має певні обов’язки і права. Ця готовність виражається ще й у тому, як дитина 

ставиться до себе, школи, вчителів, навчальної діяльності. Якщо дитина 

психологічно готова до школи її не будуть приваблювати тільки атрибути 

шкільного життя, такі як підручники, олівці, зошити тощо. Її приваблюватиме 

можливість отримувати знання. Майбутньому учню необхідно свідомо 

керувати своєю поведінкою, пізнавальною діяльністю. 

Психологічна готовність дитини до школи з’являється на рубежі 

дошкільного і молодшого шкільного віку. Якщо дитина отримала повноцінний 

розвиток у дошкільний період, то як наслідок, з’являється психологічна 

готовність до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Мотиваційна основа шкільного навчання 

Мотиваційна основа шкільного навчання основним чином формується в 

сім’ї. Тому важливо при плануванні роботи в дошкільному закладі приділити 

увагу роботі з батьками. Адже якщо виховання в родині побудовано невірно, то 

позитивних результатів вихователям добитися практично неможливо. Адже  

мета дошкільного закладу виконання завдання всебічного розвитку дитини, а у 

родині ці знання доповнюються, розширюються, формуються психологічні 
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якості майбутнього учня. Тому у підготовці дитини до шкільного навчання 

повинна відбуватися тісна взаємодія між вихователями дошкільного 

навчального закладу та батьками дитини. 

 Дослідження показують, що старші дошкільнята відчувають великий 

потяг до школи. Що ж приваблює дітей? Часто це може бути зовнішній бік 

шкільного життя. Зовнішні аксесуари шкільного життя, бажання змінити 

обставини, що здаються для дитини привабливими [5, с.31].  

 Але це не головні мотиви. Школа приваблює більшість дітей головним 

чином своєю основною діяльністю − навчанням. Дитина ставиться до нього 

відповідально, хоче навчитися читати, писати, рахувати. Це прагнення 

пов’язано з новими моментами в її розвитку. Тому, якщо дитина морально не 

готова до позиції учня, їй важко вчитися навіть якщо вона вміє читати, писати і 

рахувати.  

 

Інтелектуальна готовність 

Найбільш важливими показниками інтелектуальної готовності дитини до 

навчання в школі є характеристики розвитку його мислення й мови.  

До кінця дошкільного віку центральним показником розумового розвитку дітей 

є сформованість у них образного і словесних основ словесно - логічного 

мислення.  

          Педагогічна готовність до шкільного навчання пов'язана з формуванням у 

дітей умінь і навичок, необхідних для навчання в школі з урахуванням у 

процесі підготовки новоутворень і змін у психіці дитини. Успішне навчання і 

виховання учнів значною мірою залежить від того, як організовано навчально-

виховний процес у дошкільному закладі. Тому, готуючи дітей до навчання в 

школі, необхідно не тільки збагачувати їхні знання про навколишній світ, а й 

вчити активно мислити, спостерігати, порівнювати, зіставляти факти, 

відшукувати причини тих або інших явищ. Глибоке вивчення предметів і явищ 

навколишнього життя потребує і високого рівня аналізу та синтезу. У 

дошкільних закладах не повинна ставитися задача обов’зково навчити дитину 
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читати, рахувати чи писати. Цим на професіональному рівні займається школа. 

Але у дошкільний період важливо створити фундамент для успішного 

навчання. 

Що стосується фізичної готовності дітей до школи, то нормально 

розвинені здорові діти швидко адаптовуються до нових умов:  

- виявляють належну працьовитість;  

- легко відновлюють сили після короткотермінового відпочинку;  

- навчаються працювати за встановленими правилами; 

- навчаються здійснювати ігрову діяльність у групі;  

- успішно виконують завдання вчителя; 

- переживають задоволення від своїх та інших успіхів; 

- успішно навчаються не тільки в початковій, а й в основній та старшій 

школі. 

Але не тільки дитячий садочок дає дитині необхідний рівень 

психологічної підготовки для успішного подальшого навчання. Для маленької 

дитини сім'я - це цілий світ, в якому вона живе, діє, робить відкриття, вчиться 

любити, ненавидіти, радіти, співчувати. Будучи її членом, дитина вступає у 

певні відносини з батьками, які можуть чинити на нього як позитивний, так і 

негативний вплив. Внаслідок цього дитина росте або доброзичливою, 

відкритою, товариською, або тривожною, грубою, лицемірною, брехливою. 

Саме батьки повинні приймати свою дитину, поважати її індивідуальність, 

схвалювати її інтереси, проводити з нею досить багато часу, заохочують 

самостійність та ініціативу дитини, задовольняють її розумні потреби. В 

іншому випадку дитині достатньо важко адаптуватися до умов життя, 

повноцінно розвиватися. Батьківська позиція характеризується певним стилем 

поведінки, реалізованим у взаємодії з дитиною. Параметрами її є динамічність, 

ригідність, прогностичність. Динамічність визначає здатність батьків не 

використовувати різні дисциплінарні методи, системи заборон. У разі 

ригідності можливості адаптації виховної системи до конкретних умов і 

ситуацій виявляються обмежені. Прогностичність характеризує вміння батьків 
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передбачати в методах виховання, майбутні вікові зміни дитини, здатність до 

екстраполяції та прогнозування розвитку дитини. 

Емпіричне дослідження проводилось серед вихованців дитячого 

дошкільного закладу №255 міста Києва. В дослідженні взяло участь 60 дітей 

старшого дошкільного віку: 30 дівчат і 30 хлопців. 

 Відповідно до поставленої мети та завдань емпіричного дослідження 

нами були використані наступні методи:   

1. Експериментальна бесіда щодо виявлення внутрішньої позиції школяра 

за    Т.Нежновою. Ціллю її є виявлення відношення дитини до школи. 

2. «Виявлення шкільної готовності Керна Йерасека». Ціль даної методики 

- виявити сформованість загальних уявлень як міру підготовленості до 

шкільного навчання; виявити рівень розвитку тонкої моторики рук, 

зорово-рухливої координації, загального інтелектуального рівня, 

посидючості.   

3. Методика Графічний диктант (за Д. Ельконіним). Ціллю даної методики є 

дослідження орієнтування у просторі. З її допомогою визначається також 

вміння уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого, правильно 

відтворювати заданий напрям лінії. Подібні диктанти можна перетворити 

в розвиваючу гру, з їх допомогою у дитини розвивається мислення, увага, 

вміння слухати вказівки.  

4. Тест «Четвертий зайвий»  (за методикою Д. Ельконіна). Метою даної 

методити є виявлення рівня розвитку логічного мислення у дитини. 

5. Методика дослідження мотивів навчання М.Р. Гінзбурга.  За її 

допомогою можна визначити  рівень сформованості навчальної мотивації 

і домінуючого мотиву навчання 

6. Тест "Збереження кількості"(Ж. Піаже) За допомогою даної методики 

можна  виявити рівень розвитку оборотних логічних  операцій з образами 

об'єктів, що змінюються одночасно по декільком наочним ознакам, 

наприклад за величиною і формі, висотою і шириною, кількістю і 

величиною займаного ним простору. 
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 Застосовані нами діагностичні методики спрямовані на виявлення: 

- рівня розвитку логічного мислення, аналізу;  

- уміння уважно слухати та точно виконувати вказівки дорослого;  

- здатності встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;   

- робити узагальнення;  

- складати розповіді;  

- сформованості загальних уявлень як міри підготовленості до шкільного 

навчання;  

- рівня розвитку тонкої моторики рук, зорово-рухливої координації, 

загального інтелектуального рівня, посидючості.  

 

Щоб зберегти самоцінність дитинства та полегшити адаптацію до 

шкільного навчання, в початковій ланці мають враховуватися та 

продовжуватися характерні для дошкільного віку моменти: використання 

мотивів ігрової поведінки, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів: 

чутливості слуху, вправності руки, гостроти зору. 

Підготовка дитини до школи – це тривала виховна і освітня робота, 

завдяки якій майбутній першокласник набуває всі необхідні якості для 

навчання та шкільного життя в суспільстві однолітків. Вона охоплює широке 

коло питань і не обмежується тільки прищепленням дитині суми знань, умінь і 

навичок. Головне – це психологічна готовність до навчання, працьовитість, 

дисциплінованість, досить висока розумова і фізична працездатність, 

найпростіші навички самоорганізації навчальної діяльності, вміння будувати 

відносини як з однолітками, так і з учителем.  

Підготовку дитини до школи рекомендується проводити в ігровій формі. 

Головна цінність ігор в тому, що вони вимагають фізичних і розумових зусиль, 

формують характер дитини, привчають її прагнути до перемоги, вміти без 

зневіри приймати поразку. Підходить будь-яка правильно організована гра. 
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Складання кубиків вимагає спритності, конструювання – кмітливості, гра в 

шахи привчає до концентрації уваги, тренує пам’ять, жвавість розуму.  

Розумове виховання від самого початку має бути спрямованим на 

виховання особистості дитини, на прилучення дитини до найважливіших 

людських цінностей. 

Щоб дитина добре й охоче вчилась, їй має бути цікаво, будь-яка справа 

має її захоплювати, бути потрібною, дарувати радість, насолоду, естетичне 

задоволення, розкривати моральний сенс тої чи іншої роботи.   За допомогою 

розвиваючих психологічних ігор психолог допомагає розвинути у дитини різні 

необхідні навички і якості. Увага, пам'ять, посидючість, логічне та образне 

мислення - в арсеналі дитячого психолога розвиваючі ігри для самих різних 

віків. 

Нами була запропонована програма занять, спрямована на підготовку 

дітей до успішного шкільного навчання. Метою даної програми було 

формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Нами були 

поставлені такі задачі: 

- Формування позитивного відношення до школи, мотивів навчання; 

 

- Розвиток пізнавальних процесів; 

 

- Формування навичок спілкування і спільної діяльності. 

 

Мета і задачі дозволили нам визначити зміст програми: 

 Для формування позитивного відношення до школи ми вибрали наступні 

вправи: «Біг асоціацій», «Зображення предметів». Для розвитку пам'яті, уваги, 

мислення, уяви: «Пари слів», «Шалтай-болтай», «Збери картинку», «Шукай 

неспинно», «Чарівне яйце», «Маленькі мавпочки», «Буває – не буває», «Меблі», 

«Запам’ятай і змалюй». 

 Навички спілкування і спільної діяльності передбачається формувати 

через наступні вправи: «Біп», «Маленькі мавпочки», «Плутанина», «Дзеркало». 

 Для розвитку логічного мислення ми вибрали такі вправи: 

«Узагальнення», «Узагальнення через протиставлення». 
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За формою організації всі ігри і вправи можна розділити на: групові 

(«Біг асоціацій»), у парах («Дзеркало»), індивідуальні («Збери картинку», 

«Чарівне яйце»). Основний прийом – гра. Ігрова форма була обрана в зв'язку з 

особливістю віку. На цьому етапі дошкільного дитинства гра є ведучою 

діяльністю дитини, крім того, у грі, у звичній обстановці діти легше засвоюють 

навички і знання. 

 Після проведення розвиваючої програми всі обрані нами тести на 

виявлення психологічної підготовки дітей до навчання у ЗНЗ в обох групах 

були проведені повторно. Після проведення розвиваючих занять з дітьми, 

показники по всім тестам в них стали значно вищими, ніж були до того.  

Показники низького рівня готовності дітей до навчання у ЗНЗ також значно 

зменшилися в другій групі, тоді як в першій групі ці показники майже не 

змінилися. Таким чином, можемо стверджувати, що проведене емпіричне 

дослідження за обраними нами методиками дало позитивні результати. Таким 

чином, отримані нами результати емпіричного експерименту дозволяють 

робити висновки, що за допомогою цілеспрямованої діяльності на формування 

готовності дитини до навчання у школі, застосувавши відповідні для цього 

методики, можна покращити готовність дітей до навчання.   

 

Висновки. Отже,  психологічна готовність дитини до школи з’являється 

на рубежі дошкільного і молодшого шкільного віку. Якщо дитина отримала 

повноцінний розвиток у дошкільний період, то як наслідок, з’являється 

психологічна готовність до навчання у загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

Підготовка до школи дитини має бути системною - це комплексна робота 

по соціальному, особовому, творчому і фізичному розвитку маленької дитини. 

Отже, підготовка дітей до навчання у школі є першим елементом у системі 

безперервної освіти і створює основу для подальшого розвитку дитини у 

навчальному та виховному аспектах. Отримані нами результати емпіричного 

експерименту дозволяють робити висновки, що за допомогою цілеспрямованої 
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діяльності на формування готовності дитини до навчання у школі, 

застосувавши відповідні для цього методики, можна покращити готовність 

дітей до навчання.   
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