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Багатьох батьків шестирічок хвилює питання: чи віддавати дитину до школи, 

чи ще рік почекати з початком навчання? 

Заклопотаність батьків зрозуміла: адже від того, наскільки успішним буде 

початок шкільного навчання, залежить успішність дитини в наступні роки, її 

ставлення до школи, навчання і, в кінцевому результаті, благополуччя в її 

шкільному та дорослому житті. 

Який рівень готовності до школи майбутнього першокласника? Як цей рівень 

виявити? 

Список літератури вміщує статті з періодичних видань, збірників, а також 

електронні ресурси, які допоможуть знайти відповіді на ці питання.  
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