
Мета:  

-  допомогти батькам у забезпеченні їхнім дітям рівних стартових можливостей 

напередодні вступу до НУШ 

- надати психолого-педагогічну допомогу батькам з питань розвитку, навчання та 

виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї;  

- забезпечити конституційні права дітей 5-ти річного віку на здобуття дошкільної 

освіти. 

 

Основні положення: 

- здійснення  консультативної допомоги батькам  з питань: 

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї; 

- вікових, психофізіологічних  особливості  дітей; 

- адаптації особистості дитини до соціуму; 

- готовності до навчання у школі; 

- профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей 

дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї; 

- організації ігрової діяльності;  

- створення  умов для пізнавальної діяльності дітей. 

Завдання : 

- озброїти батьків основними психолого-педагогічними уявленнями та практичними 

навичками підготовки дітей до безболісного входження у соціум; 

- надати всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та  

навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних 

потреб. 

Очікувані результати 

1 .Виявити реальний рівень педагогічної  компетентності батьків, їх можливості у 

підготовці дітей до шкільного навчання 

2. Зорієнтувати батьків на особистісний всебічний розвиток дитини-дошкільника 

3. Забезпечити цілеспрямоване навчання батьків методам та прийомам підготовки 

дітей до школи. 

4. Забезпечити взаємодію між  дошкільним навчальним закладом і школою у  

підтримці дітей і батьків, які готуються до шкільного навчання в умовах сім’ї. 

5. Створити рівні можливості для отримання дошкільної освіти дітям, що не 

відвідують ДНЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Зміст роботи 

 

Термін Відповідальний   Примітка 

 

I 

 «Школа батьківства» 
 

Навіщо першокласникам Портфоліо. 11.2019 Верховська О. А. 

 

дискусія 

Батьківські секрети успішної 

підготовки дитини до школи  

 Зеленська М.І. 

 

консультація, 

бесіда 

Як зберегти гостроту зору дітей? 

 

 Коновалова Н.А. рекомендації 

 

 Тиск у спілкуванні з дітьми.  

 

Верховська О. А  консультація 

"Формування свідомого ставлення до 

здоров'я" 

 Колупаєва М.О.  поради 

 

ІІ 

«Готуємося до сучасної Нової української школи» 

 

«Створення позитивного ставлення 

до Нової української школи у 

дошкільника». 

05.2020 Прасолова Н.Ю. 

 

поради 

«Як допомогти «домашній дитині» 

адаптуватися до умов школи». 

 Верховська О.А рекомендації 

«Виховання дитини з вадами зору  – 

завдання нелегке». 

 Коновалова Н.А. Практикум 

Анкетування «Чи готова ваша дитина 

до школи?» 

 Верховська О. А. 

 

анкетування 

Підсумки роботи за рік.  

 

Прасолова Н.Ю. анкетування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


