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ДОТРИМАННЯ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИТИНИ 

У статті розглянуто проблему сутності наступності дошкільної та початкової 

освіти та характеристики творчого потенціалу дитини. Проаналізовано 

особливості виділення його структурних компонентів. Визначено етапи розвитку 

творчого потенціалу дитини (організаційний, практичний, рефлексивно-оцінний). 

The problem of the nature the consequences of preschool and primary education and 

characteristics creativity of the child. The features of the structural components of 

educational environment are defined. The stages of development of the creative potential of 

the child (organizational, practical, reflexive-evaluation) have been defined. 

Реформування системи освіти України підвищує вимоги до процесу 

послідовної зміни розуміння дитиною 5-6 років нового статусу «здобувач 

освіти, школяр, учень». Встановлення зв’язків між попередньої і наступною 

ланкою навчання потребує вирішення нагальної проблеми модернізації освіти з 

дотриманням принципів наступності, перспективності, універсальності та 

перспективності навчання. 

Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 р. проголошують побудову освіти усіх 

352



рівнів з максимальним урахуванням індивідуальних фізичних, психологічних, 

інтелектуальних особливостей дитини кожної вікової групи. 

Принципи побудови дошкільної та початкової освіти в умовах мають 

багато спільного. Зокрема, 

● гуманізм як норма поваги до особистості, доброзичливе, бережне

ставлення до дитини без спонукання і насилля; 

● визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові

особливості; 

● урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку

дитини; 

● опора на досягнення попереднього етапу розвитку;

● забезпечення реалізації можливостей дитини тощо [2].

У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу [4] зауважено, 

що повноцінний розвиток особистості у складному соціально-політичному 

середовищі стає неможливим без уміння активно брати участь у суспільних 

процесах і адаптуватися до культурної, етнічної та мовної різноманітності. І 

лише освіта у найширшому розумінні цього слова може допомогти успішно 

впоратися з цим завданням. Її основою є ті базові навички, які людина набуває 

в юності. Проте в інформаційному суспільстві, на думку європейських 

експертів, ці навички мають бути переглянуті і розширені. 

Ми підтримуємо позицію авторів [1], що пізнавальний процес, ігровий 

простір, самостійна художня творчість дітей мають бути платформою для 

розвитку базових особистісних якостей: спостережливості, допитливості, 

розсудливості, самостійності, креативності, міжособистісної злагоди, 

відповідальності та інших. 

Питання наступності відображені в дослідженнях Л. Артемової, 

А. Богуш, З. Борисової, О. Брежнєвої, Н. Гавриш, О. Кононко, Н. Кудикіної, 

Т. Піроженко, З. Плохій, О. Проскури, О. Савченко та інших. 

Сучасна початкова школа не може залишатися осторонь від процесів 

модернізації освіти, які відбуваються нині в усьому світі, і в Україні зокрема. 

353



Початкової ланки освіти стосуються всі світові тенденції та інновації: 

особистісно орієнтований підхід, інформатизація, інтеграція тощо. До них 

належить і компетентнісний підхід, поява якого пов’язана, насамперед, з 

кризою освіти, що полягає в протиріччі між програмовими вимогами до учня, 

запитами суспільства і потребами самої особистості в освіті Але працювати із 

сучасними дітьми повинні якісно підготовлені педагоги, творчі та 

високопрофесійні особистості. Удосконалення національної системи освіти в 

Україні вимагає впровадження компетентнісного підходу і до підготовки 

вчителя початкових класів, здатного до ствердження цінностей людського 

життя, цілеспрямованого навчання і виховання, педагогічної діяльності та 

освіти в цілому. Він передбачає акцентування уваги на результат освіти, який 

розглядається з позиції здатності людини самостійно діяти в різних проблемних 

ситуаціях, використовуючи наявні в неї знання; оцінювання якості результатів 

освіти з точки зору значимості за межами системи освіти; реалізацію 

діяльнісного характеру освіти та орієнтацію освітнього процесу на практичну 

спрямованість його результатів [5]. 

Основний принцип побудови успішного заняття у дошкільному закладі є 

забезпечення єдності пізнання – переживання – дії. Це може бути організовано 

тільки за умови використання різних видів діяльності. Для стимулювання 

допитливості найбільш ефективними видами діяльності є пошукова, 

експериментальна і творча. Творча діяльність пов’язана зі створенням дітьми 

якісно нового продукту (образотворчого, музично-хореографічного, 

літературного, інтелектуального тощо). Отже, реалізація принципу радісного 

навчання – шлях до підтримання й розвитку дитячої допитливості. Творчість у 

будь-якій діяльності надихає, дозволяє одержати особливе задоволення, радість 

від процесу творчості та результату [1, с. 49]. 

Для розкриття поняття «творчий потенціал» ми будемо спиратися на 

дослідження В. Моляко, який визначив, що в етимологічному плані під 

потенціалом розуміють можливість здійснювати щось (фізичний потенціал – 

запас фізичних сил, електричний потенціал, загальний енергетичний потенціал 
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та ін.). В цьому відношенні, можна говорити про творчий потенціал як про 

ресурс творчих можливостей людини, здатність конкретної людини до 

здійснення творчих дій, творчої діяльності в цілому. Перш за все й поза усяким 

сумнівом – головне полягає в тому, що творчий потенціал це саме та система, 

яка абсолютно, так само як скажімо й підсвідомість, прихована від будь-якого 

зовнішнього спостереження; більш того, ми ж прекрасно розуміємо, що й сам 

носій, так би мовити, творчого потенціалу мало або й зовсім нічого не знає 

часом про свої творчі можливості. Про справжні творчі можливості конкретної 

людини ми можемо доказово, а не гіпотетично, говорити лише на основі 

здійсненої діяльності, отриманих оригінальних творів. Творчий потенціал стає 

реальною, а не уявною, прогнозованою цінністю лише реалізуючись у 

винаходах, конструкціях, книгах, картинах, фільмах та ін. [3, с. 30]. 

Визначаючи структуру творчого потенціалу дитини ми спиралися на 

дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців: Ю. Бабаєвої, 

Д. Богоявленської, Е. де Боно, Н. Вишнякової, Е. Голубєвої, Н. Кузьміної, 

О. Матюшкіна В. Шадрікова (рис. 1).  

Рис. 1. Складові творчого потенціалу дитини 
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Здійснюючи проміжне аналітичне дослідження відносно структури 

творчого потенціалу, ми можемо зазначити, що на сьогодні питання відносно 

його елементів залишається певною мірою відкритим.  

Реалізація розвитку творчого потенціалу дитини дошкільного віку 

складається, на нашу думку, з таких етапів: організаційний (психолого-

педагогічна діагностика дитини щодо виявлення детермінант творчих проявів: 

інтереси, творчої спрямованості, загальний інтелекту, стиль мислення, 

індивідуальні риси, особові здібності); практичний (розробка індивідуальної 

програми формування творчого компоненту формування особистості з різних 

освітніх ліній); рефлексивно-оцінний (аналіз результатів творчості). 

Отже, аналіз проблеми наступності дає підставу стверджувати, що вона 

займає важливе місце в організації освітнього простору дитини та самого 

процесу навчання, є умовою неперервного розвитку дитини на різних вікових 

етапах. Питання дотримання наступності між дошкільною та початковою 

ланками освіти є актуальним, особливо для розвитку творчого потенціалу 

дитини, встановлення зв’язків між етапами розвитку особистості з урахуванням 

специфіки певного вікового періоду. Порушення наступності в освітньому 

процесі призводить до зниження його ефективності. 
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