
 

 
ЗАПОРІЗЬКА   МІСЬКА   РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
 

69037, м. Запоріжжя,  МСП 516,  вул. Сорок років Рад. України, 39Б, тел. 224-08-35, факс: 

32-52-20 

E-mail: miskuon@ukr.net 

 

12.09.2011    НАКАЗ             №  281 
 

Про підготовку дітей до 

навчання у першому класі 

на базі загальноосвітнього  

навчального закладу 

  

      У зв'язку з наданням освітніми закладами міста платних освітніх послуг родинам 

майбутніх першокласників у підготовці дітей до навчання в освітньому закладі (наказ МОН 

України від 23.07.2010  N 736/902/758   «Про затвердження порядків  надання платних 

послуг    державними та комунальними  навчальними закладами») та з метою забезпечення 

відповідних до нових державних нормативів умов щодо підготовки майбутніх 

першокласників, збереження здоров'я дитини й уникнення перевантаження її навчальною 

діяльністю  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Скасувати п. 1.1.2  наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 

01.08.2011 №  214 «Про впровадження в ОЗ міста міських Програм підготовки та 

прийому до школи майбутніх першокласників». 

2. Начальникам територіальних відділів освіти: Бурмі І.М. (Орджонікідзевський),  

Годжеку О.В.  (Хортицький), Гужві М.Г. (Шевченківський), Шаповаловій Н.М. 

(Заводський), Романчуку С.Ю. (Комунарський), Онищенку О.О. (Жовтневий),  Ямі 

М.П. (Ленінський):  

забезпечити перезатвердження освітніми закладами програм підготовчих курсів  

(гуртків) в ІАМЦ департаменту освіти і науки, молоді та спорту у термін з 10 вересня 

по 10 жовтня 2011 р. 

3. Директорам освітніх закладів міста, які організовують роботу з підготовки до школи 

майбутніх першокласників за програмами, альтернативними до Міської програми 

підготовки до школи майбутніх першокласників 

забезпечити: 

- приведення програм підготовчих курсів (гуртків) у відповідність до нових 

державних нормативів (додаток); 

- обов´язкове виключення із педагогічного компоненту програм матеріалу, який 

дублює зміст навчальних програм 1-го класу; 

- приведення програм підготовки майбутніх першокласників до школи у 

відповідність з Міською програмою прийому майбутніх першокласників до 

школи; 

- надання програм підготовчих курсів (гуртків), які використовуються в освітньому 

закладі до ІАМЦ департаменту освіти і науки, молоді та спорту для 

перезатвердження . 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу ІАМЦ департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту Р.О. Романчук. 

 
Директор департаменту                                 В.І.Кузьменко 
Романчук Р.О. 

2240836 

mailto:miskuon@ukr.net


 
                                                                   Додаток  

                                                                                                                                                             до наказу  

                                                                                                                     департаменту освіти і науки, 

                                                                                                                     молоді та спорту 

від_______№______ 
Методичні рекомендації 

щодо  укладання альтернативних 

програм підготовки дітей 5-6-річного віку 

до 1 класу початкової ланки освітніх закладів міста 

 

     У зв'язку новими державними вимогами у галузі підготовки дитини до 

навчання у початковій школі  (Державна базова програма розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі» (наказ МОН України № 41 від  29.01.2009 р. ), 

Програми для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи)/ К: «Початкова 

школа», 2006 р., лист МОН України № 1/9-407 від  02.07.2007 р.  «Організація 

навчально-виховного процесу у першому  класі», лист МОН України №  від  

09.06.2011 р. щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, 

першокласнику!»), численними скаргами батьків щодо невідповідності змісту 

Програм підготовки до школи змісту Програм прийому дітей до школи, які 

використовуються для підготовчих курсів (гуртків) на базі освітніх закладів 

міста, існуючі в освітніх закладах програми, за якими відбувається підготовка 

дітей до школи, потребують корекції та перезатвердження в органах управління 

освітою. 

            При корегуванні програм підготовки до школи необхідно врахувати  

наступне. 

          Зміст програми підготовчих курсів (гуртків) не повинен дублювати зміст 

навчальної програми 1-го класу (лист МОН України № 1/9-407 від  02.07.2007 

р.  «Організація навчально-виховного процесу у першому  класі») та повинен 

відповідати змісту програми прийому до освітнього закладу («Інструкція про 

порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затверджена наказом 

МОН України № 389 від 04.03.2003 р.; наказ департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту від 01.08.2011 №  214 «Про впровадження в ОЗ міста міських 

Програм підготовки та прийому до школи майбутніх першокласників»). 

      Рекомендуємо особливу увагу звернути на те, що в «Інструкції про порядок 

конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, 

колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)»,  зазначено, що при 

проведенні конкурсного приймання дітей до спеціалізованого освітнього 

закладу  «Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги 

державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального 

закладу. Отже, і підготовка до школи повинна відповідати цим вимогам. 

      Для забезпечення 4-х компонентів шкільної готовності дитини 

(фізична,інтелектуальна, соціально-психологічна, емоційно-вольова) (лист 

МОН України № 1/9-407 від  02.07.2007 р.  «Організація навчально-виховного  

процесу у першому  класі»; Державна базова програма розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі» (наказ МОН України № 41 від  29.01.2009 р. ), 2/3 

змісту програми повинен займати психологічний компонент, який 



передбачає заняття з розвитку пізнавальних процесів дитини, її емоційно-

вольової сфери, соціалізації. 

    До змісту програми необхідно включити «Психологічний практикум для 

батьків» (наказ ОблУОН від 20.08.2002 № 244). 

     Організацію пізнавальної діяльності дітей на підготовчих курсах необхідно 

здійснювати відповідно до санітарних правил для вікових груп (концепція та 

методичні рекомендації до програми розвитку дітей «Дитина в дошкільні роки» 

(лист МОН України від 08.12.2010 № 1/11-11178), у яких визначено, що 

навчальна діяльність дітей 5-го року життя може займати до 70 хвилин 

протягом дня та 15 годин протягом тижня, дітей 6-го року життя – до 2 

год. 10 хв. та  20 годин протягом тижня. 

    Тому, якщо діти, які відвідують підготовчі курси  у другій половині дня  є 

вихованцями ДНЗ, вони вже виконали норми щодо заняття навчальною 

діяльністю, яка планується у ДНЗ на першу половину дня; якщо заняття з цими 

дітьми відбуваються у суботу, то тижнева норма заняття навчальною 

діяльністю також вже виконана. 

    На другу половину дня у ДНЗ плануються лише тематичні виховні заходи, 

які не вимагають напруженої розумової діяльності дитини.  

    Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі» у ДНЗ взагалі не передбачено навчальних занять для дитини 

дошкільного віку: можлива лише організація розвивального середовища 

протягом дня та індивідуальні заняття з дитиною за її бажанням.  

     Таким чином, курси (гуртки)з підготовки дітей до школи, які проводяться на 

базі загальноосвітнього навчального закладу за кошти батьків, повинні 

включати не навчальні, а пізнавальні та розвивальні заняття, лише третину з 

яких проводить вчитель початкових класів, а дві третини – шкільний 

практичний психолог. 
   

 
Завідуюча сектором психологічної служби ІАМЦ  

департаменту освіти і науки, молоді та спорту   

В.В.Квітко; 

завідуюча сектором дошкільної та початкової освіти ІАМЦ  

департаменту освіти і науки, молоді та спорту    

Т.М.Перило 

 

 


