
Емоційно-вольова і
соціальна готовність

Підготували 3-Є



Про що ви дізнаєтесь?

★ Основні критерії вольової готовновності дітей до 
школи

★ Основні критерії емоційної готовності дітей до 
школи

★ Основні критерії соціальної готовності дітей до 
школи

★ Ознаки Готовності та Неготовності дитини до школи
★ Поради батькам, щодо готовності дитини до школи



Основні критерії вольової готовності до школи
1.Сформованість вольової дії. 

До 6 років оформляються основні елементи вольової дії: дитина здатна поставити мету, 
прийняти рішення, намітити план дій, виконати його, проявити певне зусилля у разі подолання 
перешкоди. Оцінити результат своїх дій. 

2. Розвиток спроможності керувати своєю поведінкою (довільність поведінки) 

3. Елементом вольової готовності є супідрядність мотивів (діяльність і поведінка)

Ситуації, в яких протиставляються «хочу» і «треба», надзвичайно важкі для дитини. Не завжди 
волі дитини досить, щоб не піти за безпосереднім «хочу». 

4. Уміння свідомо підпорядковувати свої дії правилу, узагальнено який визначає спосіб дії



Основні критерії емоційної готовності дітей до школи
● Радісне очікування початку навчання в 

школі. 
● Досить тонкий розвиток вищих почуттів. 
● Сформовані емоційні властивості 

особистості . 
● Зменшення імпульсивних реакцій на 

можливість тривалий час виконувати не 
дуже привабливе завдання.



Соціальна готовність дитини до школи
Соціальна готовність означає адекватність дитини, її здатність жити і розвиватися в соціальному 
оточенні, мати відповідні навички комунікації, соціальну компетентність (вербальну активність, 
виконання вимог та дотримування правил поведінки, відстоювання власної позиції, прийняття 
рішень, орієнтація у просторі та часі). 

Для шестирічних дітей з високим рівнем психічного розвитку найбільш типовим є кооперативно-
змагальний характер спілкування з однолітками, довільність у сфері взаємодії з дорослими та 
відкриття дитиною своїх переживань у сфері самосвідомості, крім того, принципово важливим є:                                                            

★ сформовані прийоми ігрової діяльності;
★ розвинена соціальна активність;
★ засвоєні моральні та поведінкові норми;
★ розвинена уява; 
★ високий рівень наочно-образного мислення, пам'яті, мовлення.



Дитина готова до школи, якщо…
1. Її багато що цікавить, вона ставить запитання. 

2. Любить робити щось, може зайняти себе сама. 

3. Їй цікаво пізнавати нове. 

4. Вона робить висновки й умовиводи. 

5. Може спокійно почекати деякий час. 

6. Може цілеспрямовано йти до своєї мети. 

7. Дитину цікавить школа, вона хоче піти туди. 

8. Дитина легко встановлює контакт і                                                                             
нормально спілкується з іншими людьми. 

9. Досить фізично розвинена, спритна. 

10. Має повністю сформовані навички самообслуговування.



Дитина НЕ готова до школи, якщо…

Має серйозні логопедичні проблеми,                                         
які не розв’язали раніше. 

Дитина часто хворіє. 

Дитина завжди надає перевагу грі, навчальна діяльність її 
зовсім не приваблює. 

Психічні процеси (пам'ять, увага, мислення, вольові якості) 
не сформовані досить, щоби дитина могла витримувати 

навчальне навантаження. 

Дитина має проблемну поведінку – агресивна, занадто 
тривожна, не дотримується правил поведінки



Поради батькам
1. Тренувати в дитині вміння чекати (Наприклад:                                                                       терпляче 

чекати у черзі, до дня народження і подарунків;                                                                      не 
турбувати маму, коли вона зайнята, або погано себе почуває).

2. Створювати ситуації, де для досягнення результату потрібно багато витримки та зусиль, і 
якісно хвалити дитину за її перемоги. 

3. Покажіть дитині, що таке школа: дивіться фільми, сходіть до школи, в якій навчалися ви самі, 
але оптимально – прогуляйтесь із дитиною школою, в якій вона буде навчатися. 

4. Формуванню мотиваційної готовності сприяють різноманітні ігри, де активізуються знання 
дітей про школу. Наприклад: «Збери портфель», «Я йду до школи», «Що у Незнайка в 
портфелі». 

5. Намагайтеся уникати власних негативних відгуків про школу, сучасну систему освіти тощо. 
Дозвольте дитині сформувати власне ставлення. 

6. Давати дитині адекватні фізичні навантаження: спортивна секція або багато рухливих ігор із 
батьками або дітьми. 

7. Простежити, що всі навички самообслуговування сформовані.



Деякі спостереження з практики

“Завдяки практиці ми побачили,                                                                            
як відбувається адаптація дітей,                                                                       

як вони навчаються співпрацювати                                                                        
з вчителем та однокласниками.                                                                  

На уроках вчитель демонструвала цікаві презентації                               
з навчальними малюнками, показувала відео та 

використовувала ігровий формат навчання.                     
Вчитель гарно співпрацювала з дітьми. Встановила 

певні правила, які пояснювала. Завдяки цьому у дітей 
формуються звички, щодо правильної поведінки на 

уроці”.



Деякі спостереження з практики

“Було цікаво спостерігати адаптацію дітей в їх 
перший навчальний тиждень. Те, як вони вчаться  

розуміти вчителя, прислуховуватись та 
пристосовуватись до нових умов. З якими труднощами 

зустрічаються, як поступово стають відкритими до 
нового. Сподобалось те, як вчитель доступно та в 

цікавій для дітей формі подавала навчальний 
матеріал. Було добре видно доброзичливе відношення 

вчителя до дітей, але в той же час відповідальну та 
ретельну підготовку до кожного уроку. Вчитель 

постійно перевіряла, як діти розуміють матеріал”. 
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