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Сьогодні проблема готовності дитини до навчання в школі в нових
сучасних умовах посідає одне з важливих місць у зв’язку з переходом 

на нову систему навчання. Дуже важливо, щоб малюк на початок 
навчання в школі був готовим учитися, що характеризується таким 
поняттям, як «шкільна готовність». Воно означає, що готовність до 

школи — це не тільки вміння читати, писати та додавати цифри. 
Психологи та педагоги визначають кілька складових шкільної

готовності, про які батьки, на жаль, часто забувають. Адже шкільне
життя навіть найрозумнішої, але психічно ще не готової до навчання

дитини, може скластися досить проблематично. 
Успішність дитини багато в чому залежить від рівня підготовки до 

навчання в школі. Вміння рахувати, писати цифри, самостійно
складати речення та розповіді, розвинуті навички просторового

орієнтування, слухового сприймання, читання, порівняння, 
послідовного рахунку є важливим етапом цієї підготовки.



Зміст блоку



Предметом вивчення є процес оволодіння 
сучасними технологіями навчання грамоти дітей 
старшого дошкільного віку; шляхи забезпечення 
мовленнєвої готовності дітей до навчання в 
школі на лексичному, граматичному рівнях, на 
рівні вимови й тексту.



Метою вивчення навчальної дисципліни є:

•розкриття основних понять навчання й
виховання дітей старшого дошкільного віку,
їхньої підготовки до навчання в школі;

• формування в магістрантів психолого-
педагогічної готовності до майбутньої
професійної діяльності;

• поглиблення й узагальнення знань про наукові
концепції, дидактико-методичні поняття, методи
й технології сучасної підготовки дітей до школи
в процесі навчання грамоти.



знання:

• предмет і завдання курсу; психолого-педагогічні, дидактико-методичні 
засади навчання основ грамоти в процесі підготовки дитини до школи;

• структуру  компонентів готовності дитини до навчання у школі 
(морфогенетичну, соціальну, інтелектуальну);

• загальну характеристику психічного розвитку дитини шести-семи 
років (мовлення, мислення, сприймання, увага, уява);

• діагностичні методики обстеження мовленнєвої підготовленості дітей 
до навчання в школі;

• форми, засоби, методи і прийоми забезпечення мовленнєвої 
підготовки дітей до школи на рівні вимови, лексики, граматики, 
тексту; 

• ефективні шляхи формування в дошкільників інтересу до читання й 
опанування елементів грамоти;

• інноваційні технології, інтерактивні методи і прийоми навчання 
грамоти.



вміння:

• правильно діагностувати і прогнозувати педагогічний процес, 
навчальні й розвивальні можливості змісту освіти;

• визначати домінуючі завдання, цілі під час відбору змісту діяльності 
дітей старшого дошкільного віку;

• добирати зміст, методи й засоби педагогічного процесу в 
оптимальному поєднанні;

• здійснювати індивідуальний підхід у процесі навчання старших 
дошкільників;

• організовувати професійну діяльність на індивідуальних і групових 
заняттях з навчання грамоти, яка передбачає постановку доцільної та 
раціональної мети і завдань навчання, а також мотивацію діяльності 
дитини;

• усвідомити зміст навчально-виховної роботи з підготовки дитини до 
школи,  планувати, організовувати й проводити дослідження з 
підготовки дитини до школи.



Предметом є професійна підготовка магістрантів, 
опанування  теоретичними і методичними 
засадами формування природничо-математичної 
компетентності майбутніх першокласників, 
становлення й удосконалення професійної 
компетентності майбутнього учителя початкових 
класів спрямованої на реалізацію принципу 
наступності у освітньому процесі, а саме 
підготовку дітей до школи.



Метою вивчення навчальної дисципліни є:

• формувати в магістрантів готовність застосовувати 
отримані теоретичні й методичні знання для реалізації 
цілісного підходу до розвитку природничої і логіко-
математичної компетентності дітей у процесі 
підготовки до школи;

• формувати позитивне  ставлення   майбутніх учителів 
початкової школи до організації навчальної діяльності, 
спрямованої на формування природничо-математичної 
компетентності майбутніх першокласників, на розвиток 
інтелектуальних здібностей, на формування 
специфічних математичних способів дій, самостійності 
мислення у процесі підготовки дітей до навчання у 
початковій школі;

• розвивати прагнення магістрантів до самонавчання та 
самовдосконалення, постійного професійного розвитку, 
створення розвивального навчального середовища.



знання:

• - зміст, завданнями і особливості формування 
природничої та математичної компетентності майбутніх 
першокласників відповідно до вимог Базового 
компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту 
початкової школи;

• - особливості планування занять з формування 
природничої та математичної компетентності майбутніх 
першокласників;

• - загальну специфіку використання класичних та сучасних 
технологій, форми та засоби формування природничої та 
математичної компетентності майбутніх першокласників.



вміння: 
• творчо розробляти заняття і завдання з формування 

природничої та математичної компетентності майбутніх 
першокласників у процесі їхньої підготовки до школи;

• планувати, добирати й використовувати адекватні конкретним 
навчально-виховним завданням прийоми навчання, види 
роботи на заняттях, типи занять і стратегію навчання; 

• чітко й лаконічно формулювати інструкцій, добирати 
різноманітні засоби вербальної та невербальної взаємодії з 
групою дітей на занятті, викладати інформацію з 
використанням мовних і мовленнєвих засобів різного ступеня 
складності;

• виконувати навчальну, діагностичну, коригувальну, 
розвивальну й виховну функції, підтримувати постійний 
двобічний зв’язок між педагогом та дитиною. 



Метою вивчення навчальної дисципліни є:

формування готовності майбутніх учителів

початкових класів до роботи з обдарованими учнями

• формування у майбутніх учителів початкових класів позитивної мотивації

та ціннісного ставлення до роботи з обдарованими учнями;

• систематизація та поглиблення методологічних, теоретичних, методичних

знань майбутніх учителів початкових класів щодо роботи з обдарованими

учнями;

• опанування студентами комплексом умінь здійснення професійної

діяльності з обдарованими учнями початкової школи;

• розвиток рефлексивності та професійно-особистісних якостей, важливих у

діяльності з обдарованими учнями початкової школи.

Завдання навчальної дисципліни :



• методологічні підходи до освіти обдарованих
учнів; методи психодіагностики
обдарованості;

• основні сучасні теорії обдарованості;
• зміст і співвідношення понять “задатки”,

“здібності”, “обдарованість”, “талант”,
“геніальність”;

• види обдарованості;
• структура обдарованості;
• індивідуально-психологічні особливості

обдарованих дітей;
• ознаки і прояви обдарованості; критерії і

методи виявлення обдарованості;
• чинники розвитку обдарованості;
• принципи навчання обдарованих учнів;
• сучасні технології навчання і виховання

обдарованих учнів;
• сучасні форми і методи навчання і виховання

обдарованих учнів.

«Геній», 

«талант» -
Божий дар 

Обдарованість -
системна властивість 
особистості



аналізувати психолого-педагогічні джерела з проблеми обдарованості; здобувати,

поповнювати і поглиблювати свої знання про обдарованість; вивчати особистість

обдарованого учня і себе; прогнозувати, передбачати розвиток обдарованої дитини;

планувати навчальний процес відповідно до цілей, закономірностей і принципів

навчання обдарованих учнів; моделювати цілі, завдання, зміст, засоби навчально-

виховного процесу у відповідності до індивідуальних особливостей обдарованих

учнів; обирати доцільні технології, форми, методи роботи з обдарованими учнями;

відбирати і дозувати навчальний матеріал; оптимально керувати процесом учіння;

добирати конструктивні прийоми й засоби взаємодії з обдарованими молодшими

школярами; сприяти накопиченню в обдарованих учнів соціального досвіду,

позитивних якостей; спільно з обдарованими учнями організовувати життєдіяльність,

наповнюючи її цікавими творчими завданнями; будувати конструктивні стосунки з

обдарованими учнями та їх батьками; створювати сприятливе навчально-виховне

середовище для розвитку обдарованості учнів тощо.



Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є процес оволодіння 
сучасними ігровими технологіями , 
спрямованими на підготовку дітей до 
школи.



Метою викладання навчальної дисципліни є:

• формування в студентів теоретичних знань і практичних 
навичок щодо упровадження сучасних ігрових 
технологій у процес підготовки дітей до навчання в 
школі

• набуття студентами знань про наступність, 
спадкоємність, перспективність у системі безперервної 
освіти, адаптації дитини до шкільного навчання; 

• ознайомлення студентів з ефективними шляхами 
підготовки дитини до школи, а також сформувати у них 
вміння творчо застосовувати свої знання на практиці;

• забезпечення готовності до впровадження  сучасних 
ігрових технологій з метою підготовки дітей до навчання 
в школі.



знання:

– особливості психічного розвитку дитини шести-семи років; 

– умови забезпечення наступності, спадкоємності, 
перспективності в системі безперервної освіти, адаптації дитини 
до шкільного навчання; 

– специфіку організації ігрової діяльності дітей;

– знати сучасні ігрові технології, спрямовані на реалізацію 
завдань забезпечення готовності дітей до навчання в школі.



уміння:

– правильно визначати навчальні й розвивальні можливості 
змісту освіти;

– добирати зміст і наочний матеріал для забезпечення ігрової 
діяльності дітей у процесі їхньої підготовки до школи;

– здійснювати добір дидактичних ігор з урахуванням 
індивідуальних особливостей дітей для забезпечення 
диференційованого підходу в процесі навчання;

– уміти застосовувати сучасні ігрові технології в практичній 
роботі зі старшими дошкільниками.


