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ВСТУП 

    Актуальність дослідження:  На даний момент наше сучасне 

суспільство перебуває у стані трансформації і характеризується становленням 

нових соціальних норм, цінностей та принципів.Тому в XXI  столітті існують 

високі стандарти до організації виховання і навчання дошкільнят у закладах 

ДНЗ. Це змушує шукати нові, більш ефективні психолого - педагогічні підходи, 

націлені на приведення методів навчання у відповідність з вимогами життя. У 

цьому змісті проблема готовності дошкільників до навчання в школі здобуває 

особливе значення, яке потребує більшого дослідження. 

  З вирішенням цієї проблеми пов’язане визначення цілей і принципів 

організації навчання та виховання в дошкільних установах. Основною метою 

визначення соціально - психологічної готовності до шкільного навчання є 

профілактика шкільної дезадаптації. 

   Для успішної реалізації цієї мети останнім часом створюються різні 

класи, задача яких здійснювати індивідуальний підхід у навчанні стосовно 

дітей, як готових, так і не готових до школи, щоб уникнути шкільної 

дезадаптації. 

Гострота проблем готовності дітей до школи піднімається у працях     

А. Богуш, Н. Бібік, Л. Іщенко, М. Вашуленка, О. Кононко, С. Лаврентьєвої, Т. 

Піроженко, З. Плохій, К. Прищепи, Н. Шиліної. У них найбільше увагу 

звернено не на можливості дошкільників у засвоєнні предметних та загальних 

знань, але й на те, що надмірне і раннє перевантаження старшого дошкільника 

негативно впливає на її здоров’я, загальний розвиток, змінює сенс і зміст 

дошкільного дитинства.  

Вступ до школи – один із найважливіших подій у житті кожного 

майбутнього школяра. Оскільки сьогодні багато дітей починають навчання не з 

семи, а з шестирічного віку та навіть діти п яти з половиною років, тому 

виникає багато проблем і запитань. 



  Готовність до шкільного навчання – це сукупність показників фізичного, 

мотиваційного, інтелектуально – пізнавального, особистісного розвитку, що 

забезпечить успішність навчання в школі кожній дитині. 

   Сьогодні, коли в нашій країні відбуваються широкомасштабні процеси 

соціально - економічних і політичних змін, коли максимально загострюються 

суспільні суперечності, зростає небезпека виникнення відхилень у поведінці 

дітей та виникає проблема винекнення дитячої шкільної дизадаптації, тому на 

даний момент досить актуальною проблемою для педагогів, психологів, 

фізіологів та лікарів є саме проблема готовності старшого дошкільника до 

навчання в школі. 

   Чому так необхідно визначити готовність дитини до навчання ще до 

вступу дитини до школи? Загальновизначено, що в дітей, які не готові до 

систематичного та цілеспрямованого навчання, важче і довше проходить період 

адаптації, пристосування до нових шкільних умов, у них частіше проявляються 

різні труднощі повязані з навчанням в школі, серед них дуже багато тих, які не 

встигають за шкільною програмою, це може бути причиною неуспішності 

дитини в подальшому навчанні в школі. 

   Готовність до шкільного навчання – глибоке поняття, яке потребує 

комплексного соціально – педагогічного дослідження.  

  За умов цілеспрямованого виховання та навчання для дітей старшого 

дошкільного віку стає актуальним поняття «соціальна активність» , здатність 

дитини виконувати обов’язки різноманітні , виявляти ініціативу в шкільному 

навчанні, і нарешті перше відчуття відповідальності. 

Отже, старший дошкільний вік є важливим періодом у соціально-

педагогічному становленні особистості дитини, оскільки пік соціалізації 

припадає на період старшого дошкільного віку за умови активної творчої 

адаптації та соціальної готовності до культурного нового середовища. 

Об’єкт дослідження  –   готовність старшого дошкільника до навчання в 

школі як соціально – педагогічне явище. 

Предмет дослідження -   соціально- педагогічні умови ефективності 

визначення рівня готовності старшого дошкільника до навчання в школі. 



Мета дослідження – теоретично обгрунтувати види готовності старшого 

дошкільника до навчання в школі за допомогою спеціально відібраних методик 

визначити рівень готовності. 

Гіпотеза дослідження: готовність старшого дошкільника до школи 

визначається такими соціально-педагогічними характеристиками: здатність 

дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування, 

здатність аналізувати навколишній світ, здатність оволодіння дошкільником 

новими соціальними ролями. 

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати соціально - педагогічну характеристику готовності 

старшого дошкільника до навчання у школі в умовах ДНЗ. 

2.    Провести діагностику готовності дітей до школи. 

3. Розробити рекомендації вихователям (соціальним педагогам) дитячого 

садка та батькам щодо оптимізації підготовки дітей до навчання у школі. 

Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, 

систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних. 

Емпіричні методи дослідження : діагностика готовності старшого 

дошкільника до навчання в школі, педагогічне спостереження, якісній та 

кількісний аналіз результатів проведеної методики, вивчення та узагальнення 

отриманих результатів. 

Апробація роботи: зміст та актуальність наукової роботи викладено у 

науковій публікації автора: Антонюк М. С. Соціально-педагогічна 

характеристика готовності старшого дошкільника до школи в умовах ДНЗ // 

Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів та 

студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — С. 88-89. 

Структура роботи – бакалаврська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (51 найменування). Робота викладена на 66 сторінках 

друкованого тексту та 86 сторінках додатків. 

 



 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Таким чином, педагогічна готовність старшого дошкільника до школи є 

важливою соціально- педагогічною проблемою та її вирішення пов’язане з 

чітким визначенням цілей, завдань та принципів організації навчання і 

виховання дітей у дошкільному закладі. Немало важливо і те, що потрібно 

враховувати психологічні, фізіологічні, соціально – педагогічні та внутрішньо-

сімейні чинники. 

Під готовністю до школи розуміється достатній рівень психічного та 

соціального розвитку дитини.  

Основною метою визначення головних дієвих соціально-педогогічного 

характеристик готовності старшого дошкільника до школи є покращення 

процесу успішного формування у дітей основних соціально значущих норм 

також рекомендується проводити ряд додаткових заходів , які сприятимуть 

успішній соціалізації дошкільника та гармонійній взаємодії батьків, дітей та 

педагогічного колективу ДНЗ. 

Ми також не повинні забувати, що соціальний педагог у такому 

надзвичайно важливому соціальному інституті як дошкільний навчальний 

заклад – це новий тип педагога. Він допомагає вихованцю зрозуміти 

навколишній світ, піклується про формування моральних, загальнолюдських 

цінностей, аналізує процес формування особистості, процес розвитку її нахилів 

та здібностей. 

Для розвитку суспільно значущих якостей та цінностей особистості 

дошкільника пропонується соціальному педагогові та вихователям 

застосовувати сюжетно-рольові та театралізовані ігри. 

Для підготовки дитини до успішного навчання в школі існують різні 

підходи: різноманітні заняття в дитячому садочку та діагностика готовності 

старшого дошкільника до школи. 



Для кращої взаємодії  педагогічного колективу ДНЗ та батьків, 

пропонується надавати консультації батькам з виховання дітей, круглі столи, з 

питань обміну батьківським досвідом, організація «Школи педагогічних 

батьків», створення Дня самоврядування для батьків. Проведення даних видів 

діяльності сприятиме розвитку та оптимізації соціально педагогічного змісту 

готовності старшого дошкільника до школи. 

У цьому розрізі проблеми дуже важливо стає розуміння соціальним 

педагогом, що проблему повинні вирішувати комплексно та в співпраці з 

батьками, вихователями та в деяких моментах лікарями та іншими 

спеціалістами. Лише такий підхід принесе позитивні результати в оптимізації 

підготовленості старшого дошкільника до школи в умовах ДНЗ. 

Отже, гіпотеза експериментального дослідження підтвердилася, дійсно 

важливими компонентами готовності старшого дошкільника до школи є: 

здатність дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях 

спілкування, здатність аналізувати навколишній світ, здатність оволодіння 

дошкільником новими соціальними ролями. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці методичних 

рекомендацій для оптимізації готовності дітей до школи та розширення меж 

професійної роботи соціального педагога у ДНЗ, а також розробка технологій 

щодо подолання негативних явищ, які впливають на підговку дитини до школи. 
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