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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки, 

дитячої психології та сучасних методик дошкільної освіти складена для 

абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

«магістр» відповідно до Державного стандарту вищої освіти, Закону України 

«Про вищу освіту». 

Організація та проведення фахового вступного випробування  відбувається 

у порядку, визначеному у Положенні про приймальну комісію Херсонського 

державного університету. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів для здобуття ступеня 

вищої освіти «магістр». 

Форма проведення випробування – усне екзамен з дошкільної педагогіки, 

дитячої психології та сучасних методик дошкільної освіти, який може проводиися 

у дистанційному форматі. 

Тривалість вступного випробування – на відповідь абітурієнту 

відводиться 20 хвилин.   

Під час проведення вступного випробування не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 

інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 

випробуваннях, про що складається акт.  
 



ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Програма педагогіки  дошкільної 

Предмет і завдання дошкільної педагогіки. Понятійний апарат дошкільної 

педагогіки.  Завдання і напрями виховання дітей раннього і дошкільного віку.  

Розумове виховання і розвиток дошкільників. Сенсорне виховання як 

основа виховання дітей дошкільного віку. Засоби розумового виховання 

дошкільників. Особливості роботи з розумового виховання в різний вікових 

групах.  

Естетичне виховання дошкільників: мета, завдання, зміст, умови, форми і 

методи. Засоби і методи естетичного виховання дошкільників. Завдання 

естетичного виховання. Види і форми занять з естетичного виховання.  

Теоретичні основи морального виховання дітей дошкільного віку. Зміст і 

завдання морального виховання дошкільників у різних вікових групах 

дошкільного закладу. Принципи і методи морального виховання дошкільників. 

Різні види дитячої діяльності як засіб морального виховання. 

Завдання та значення трудового виховання дошкільників. Особливості 

праці дошкільників. Завдання трудового виховання. Види труда, їх зміст в умовах 

дитячого садка (самообслуговування, праця у природі, господарська праця, ручна 

праця). Основні форми організації праці в дитячому колективі (індивідуальні та 

колективні). Засоби трудового виховання дошкільників. 

Національне виховання дошкільників: мета, завдання, зміст і форми 

роботи.  . 

Становлення теорії гри. Гра в історії людства. Особливості гри як виду 

діяльності. Гра як засіб виховання. Гра як форма організації діяльності і життя 

дітей. Види ігор дітей дошкільного віку та їх особливості. Творчі ігри. Ігри з 

правилами. Умови розвитку сюжетно-рольових ігор дошкільників.  Зміст і 

сюжети дитячих ігор. Керівництво ігровою діяльністю дошкільників.  Іграшки, їх 

історія та значення. Вимоги до підбору іграшок.  Виховне і розвиваюче значення 

іграшок.  

Дидактичні основи організації освітнього процесу в закладі дошкільної 

освіти. Особливості навчання дітей дошкільного віку. Методи і прийоми навчання 

дошкільників. Значення дидактичних ігор і особливості їх використання  у різних 

вікових групах. 

Поняття наступності та її забезпечення у системі безперервної освіти.  

Готовність дітей до шкільного навчання, види готовності. 

Значення сімейного виховання у розвитку і становленні особистості 

дошкільника.   

Програма дитячої психології 

Дитяча психологія як галузь психологічної науки. Сутність, об’єкт і 

предмет дитячої психології. Галузі дитячої психології. Теоретичні та практичні 

завдання дитячої психології. Зв’язки дитячої психології з іншими науками. 

Виникнення і розвиток дитячої психології. Теоретичні та методологічні засади 

дитячої психології. Стратегії та методи дослідження психіки дитини. 

Застосування методів дослідження вихователем дошкільного закладу.  

Теоретичні основи дитячої психології. Сутність і закономірності 

психічного розвитку дитини. Роль біологічних і соціальних факторів у 



психічному розвитку дитини. Основні закономірності психічного розвитку. Роль 

навчання у психічному розвитку дошкільника. Періодизація психічного розвитку. 

Критерії періодизації психічного розвитку. Проблема провідної діяльності. 

Індивідуально-психологічні відмінності дітей. 

Початок людського життя. Пренатальний розвиток. Початок психічного 

життя. Сім’я в очікуванні дитини. Особливості розвитку новонародженого. 

Психічний розвиток немовляти. Передумови формування особистості. Криза 

першого року життя.  

Психічний розвиток в ранньому дитинстві. Соціальна ситуація розвитку в 

період раннього дитинства. Розвиток спілкування. Діяльність в ранньому 

дитинстві. Розумовий розвиток дитини. Новоутворення пізнавальної сфери у 

період раннього дитинства. Передумови формування особистості у ранньому 

дитинстві. Криза трьох років. 

 Психічний  розвиток дитини  дошкільного віку. Соціальна ситуація 

розвитку в дошкільному віці. Спілкування дитини з дорослими та однолітками. 

Форми спілкування. Провідна діяльність в дошкільному віці.  Значення гри для 

розвитку дошкільника. Розвиток гри в дошкільному віці: основні етапи. Види 

ігрової діяльності дошкільника і їх роль у психічному розвитку. Продуктивні види 

діяльності в дошкільному віці. Розвиток зображувальної діяльності в 

дошкільному віці. Конструктивна діяльність дошкільника. Формування 

психологічних передумов трудової діяльності дошкільника. Становлення 

навчальної діяльності у дошкільному віці. Пізнання в дошкільному віці. 

Особливості уваги дітей дошкільного віку. Умови формування довільної уваги у 

дитини дошкільного віку. Сенсорний розвиток дошкільника. Накопичення 

уявлень про навколишній світ ознайомлення з сенсорними еталонами та їх 

систематизація. Розвиток відчуттів та сприймання. Розумовий розвиток 

дошкільника. Розвиток мислення. Довільність психічних процесів. Розвиток 

мовлення в дошкільному віці. Розвиток функцій мовлення. 

Розвиток емоційно-вольової сфери. Емоційні порушення дошкільників. 

Умови розвитку моральних почуттів. Інтелектуальні емоції. Розвиток довільності 

поведінки дошкільника. Розвиток особистості дошкільника. Вплив дорослих на 

розвиток особистості дошкільника. Роль однолітків у розвитку особистості 

дитини. Формування системи мотивів. Становлення самосвідомості. Самооцінка 

дошкільника. Темперамент і характер дитини дошкільного віку. Розвиток 

здібностей у дошкільному віці. Робота з обдарованими дошкільниками.  

Загальна психологічна характеристика дитини 6 років: інтелектуальний та 

особистісний розвиток. Криза 6-7 років. Формування нової внутрішньої позиції. 

Психологічна готовність до шкільного навчання. Формування психологічної 

готовності до школи у різних видах діяльності. Адаптація дитини до школи.  
 

МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Програма теорії та методики фізичного виховання та валеологічної 

освіти 

 Характеристика понять теорії та методики фізичного виховання. 

Становлення системи фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичного 



виховання дітей дошкільного віку в працях педагогів минулого. Вікові 

особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку.  

Закономірності формування рухових навичок у дітей. Етапи навчання 

руховим діям: початкове та поглиблене розучування рухової дії, закріплення та 

вдосконалення рухових дій. Поняття про рухові вміння та навички, умови їх 

формування. Закономірності формування рухових навичок ( інтерференція, 

фазовість, хвилеподібність, уроджений автоматизм).  

Засоби фізичного виховання, їх характеристика: сили природи (сонце, 

повітря, вода); гігієнічні фактори (режим дня, харчування, особиста та громадська 

гігієна); фізичні вправи (вправи, гімнастика, ігри, туризм). Розвиток рухових 

якостей у дітей дошкільного віку. 

Методика навчання основних рухів (ходьба, біг, лазіння, стрибки, метання, 

вправи в рівновазі). Техніка виконання основних рухів. Загальнорозвиваючі 

вправи. Методика проведення ранкової гімнастики. Вправи з шикування та 

перешикування. Варіанти проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз. 

Оздоровче та виховне значення рухливих ігор, організація та методика їх 

проведення.  

Заняття з фізичної культури як основна організаційна форма навчання 

дітей фізичних вправ.  Типи занять з фізичної культури. Структура та зміст занять 

з фізичної культури. Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури. 

Загальна та моторна щільність заняття. Оформлення конспекту заняття з 

фізкультури.  

Планування та облік роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі. 

Значення планування та обліку роботи. Основні вимоги до планування. Значення 

співпраці з родинами в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку.  

Програма теорії та методики музичного виховання 

Завдання музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку в 

контексті різних концепцій дитинства. Дитинство як предмет 

міждисциплінарного дослідження. Календарний план роботи. План проведення 

масових заходів, дійств музично-естетичного циклу. Сценарії свят, розваг, 

інсценізації, театральні вистави та ін.  

Структура музично-художньої діяльності: музичне сприймання і художнє 

сприйняття. Виконавство. Музичний твір (пісня, танець, марш, речитатив). 

Музична імпровізація. Провідні вітчизняні й закордонні наукові підходи до 

розвитку музичних здібностей дошкільників. Провідні вітчизняні й зарубіжні 

наукові підходи до музично-художньої діяльності дошкільників. 

Музичні здібності. Розвиток  музичних здібностей у дітей дошкільного 

віку.  Основні компоненти музикальності в дошкільному віці. Психолого-

педагогічні умови розвитку музичних здібностей дошкільника. 

Дитячий музичний фольклор. Класифікація дитячого музичного 

фольклору. Жанрова система музичної культури. Жанри народного мистецтва. 

Педагогічне значення музичного національного дитячого фольклору. Дитячий 

національний пісенний фольклор Таврійського краю. Естетичне виховання 

засобами музичного фольклору України. Характеристика дитячого музичного 

фольклору пестування. Колискові пісні. Групи колискових пісень. Забавлянки. 

Різновиди забавлянок. 



Ігри-хороводи. Співомовки з різновидами. Театралізовані казки. Казки з 

музичними фрагментами. Римування казкової мови.  

Передумови музично-творчої діяльності в дошкільному дитинстві. 

Хоровий спів – основний вид музично-виконавської діяльності дітей. Методика 

навчання співу. Методика розучування пісні. Основи гігієни, співацького режиму 

і охорони дитячого голосу. Слухання музики. Співробітництво фахівців і 

вихователів у дитячому садку на музичних заняттях. Дитяча музична діяльність.   

Ігровий характер дитячої музичної творчості. Творчість і навчання. 

Методика засвоєння музичних знань та умінь. Види музичних занять. 

Новітні технології навчання на  музичних заняттях у дошкільних закладах. 

Основні етапи ознайомлення дітей дошкільного віку з музичним твором. 

Музичний репертуар для дітей дошкільного віку.  

Вимоги до дитячого пісенного репертуару. Технологія стимулювання 

дитячих музичних імпровізацій. Основні наочні посібники та аудіокасети до них. 

Види творчих завдань. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи. Гра на 

дитячих музичних інструментах. 

Класична музика для дітей вітчизняних і зарубіжних композиторів. 

Діагностичне обстеження музичного виховання, розвитку й музичних 

здібностей дітей середньої групи. Діагностичне обстеження музичного виховання 

, розвитку й музичних здібностей дітей дошкільного віку. Діагностичне 

обстеження музичного виховання, розвитку й музичних здібностей дітей 

старшого дошкільного віку. 

Функції завідувача та вихователя-методиста ЗДО з питань музичного 

виховання. Складові професійної майстерності музичного керівника. Роль батьків 

в процесі цілісного музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку. 

 

Програма методики ознайомлення дітей з українським 

народознавством 

Теоретичні засади методики українського народознавства у дошкільному 

закладі Витоки народної педагогіки. Образ рідного слова в народному вихованні. 

Принципи методики ознайомлення дітей з українським народознавством. 

Завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства. Зміст ознайомлення 

дітей з витоками народознавства. 

Малі жанри українського фольклору Характеристика українського 

фольклору. Скоромовки та лічилки у роботі з дітьми. Жанрові особливості 

українських народних казок. Види українських казок. Методика роботи з 

українською казкою в дошкільному закладі. Методика проведення свят і дозвілля. 

Українські  народні  ігри в дошкільному закладі. Характеристика народних ігор. 

Методика використання народних ігор у роботі з дітьми. Методика ознайомлення 

дітей з символами України. Ознайомлення дітей з державними символами 

України. Українські національні обереги.  

Ознайомлення дітей з родиною, родоводом. Сімейні традиції, обряди, 

свята, ознайомлення з ними дітей. Ознайомлення дітей з рідним краєм. 

Краєзнавство та Батьківщинознавство. Народні промисли та ремесла України. 

Ознайомлення дітей з національним мистецтвом. Види та жанри мистецтва. 

Особливості станкового живопису. Творчість відомих художників України. Побут 



населення України. Українська національна іграшка. Український національний 

одяг. Українська національна кухня. Інтер’єр українського житла. Народна 

метеорологія дітям. Сутність поняття народна метеорологія. Народні прикмети. 

Використання народної метеорології у роботі з дітьми. 

 

Програма теорії та методики формування елементарних 

математичних уявлень 

Становлення методики розвитку елементарних математичних уявлень у 

дітей дошкільного віку. Значення і завдання навчання елементів математики в 

дитячому садку. 

Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. 

Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах. Особливості 

уявлень про величину предметів у дітей дошкільного віку. Методи і прийоми 

формування у дітей уявлень і понять про величину предметів. Навчання дітей 

вимірювання. 

Особливості уявлень у дітей про форму предметів. Завдання та методика 

навчання дітей у різних вікових групах. Особливості сприйняття форми предметів 

та геометричних фігур дітьми. методи і прийоми формування у дітей уявлень і 

понять про форму предметів та геометричні фігури. 

Особливості формування часово-просторових уявлень у дітей, завдання та 

методика навчання дітей у різних вікових групах. Особливості сприйняття 

простору дітьми дошкільного віку. Сприйняття часу і розвиток часових уявлень у 

дітей різного віку. Методика формування просторових уявлень у дітей, методика 

формування часових уявлень та орієнтування в часі. 

Організація роботи з формування елементарних математичних уявлень у 

дітей в дитячих дошкільних закладах і відділах народної освіти. Роль вихователя-

методиста в організації роботи з формування елементарних математичних 

уявлень. Планування роботи з математики. Робота методичних кабінетів народної 

освіти з питань навчання дітей математики. 

 

Програма основ образотворчого мистецтва з методикою керівництва 

зображувальною діяльністю дітей 

Образотворче мистецтво як засіб відображення реальності. Художній 

образ у мистецтві – форма художнього мислення. Твір – результат художньої 

творчості. 

Виразні засоби образотворчого мистецтва. Види та жанри образотворчого 

мистецтва: живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, 

архітектура. 

Живопис  - вид образотворчого мистецтва, твори якого створюються за 

допомогою фарб, що наносяться на тверду поверхню (полотно, дерево, стіна та 

ін.) Художні засоби: колір, фарба. Темпера, фреска, масляний живопис, акварель, 

мозаїка (камінь, смальта), пастель. Живопис: станковий, монументальний (жанри: 

фреска, мозаїка, вітраж), декоративний, декораційний (театральний), 

мініатюрний. Жанри живопису: побутовий, історичний, портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальний жанр. 



Графіка – зображення на папері або картоні, виконане за допомогою 

олівця, пера, вугілля, пензля, а також відбитки.  

Скульптура: кругла скульптура і рел’єф (барел’єф і горел’єф). Скульптура:  

декоративна, монументальна, станкова. 

Декоративно-прикладне мистецтво – художне оформлення побутових 

предметів. Дизайн – художнє конструювання предметів. 

Основні види зображувальної діяльності дошкільника: малювання, 

аплікація, ліплення, художнє конструювання, робота з природним та матеріалом 

вторинного використання. 

Естетичний розвиток та естетичне виховання. Організація естетичної 

діяльності дитини. Розвиток художнього сприймання. Особливості розвитку 

естетичного сприймання в ранньому та дошкільному віці.  

Умови розвитку художньої творчості: естетика побуту, постійний контакт 

із творами мистецтва, природою, спеціальне навчання, самостійна художня 

діяльність дитини, емоційний стан дошкільника, заохочувальний вплив батьків, 

опосередкований вплив педагога. 

Організація естетичного виховання в закладі дошкільної освіти: різні види 

занять, художньо-дидактичні ігри, свята, ранки, екскурсії за межі дошкільного 

закладу, прогулянки, перегляди спеціальних фільмів, відвідання виставок та 

музеїв, тематичні вечори. Додаткові форми організації дитячої художньої 

творчості: створення художньої студії, фарботерапія, галерея, дитячої творчості, 

залучення батьків до спільної діяльності. 

 

Прграма теорії і методики співпраці  ЗДО з родинами 

Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників. Психолого-педагогічні 

засади родинного виховання. Провідні завдання співпраці ЗДО і родини. 

Особливості суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку. Норми і 

правила  взаємодії педагогічних працівників ЗДО з батьками. 

Історичні аспекти розвитку українського родинного виховання. Провідні 

ознаки сучасної родини як особливого виховного середовища. Особливості 

реалізації виховної функції сім’ї. Роль батька і матері у формуванні дитини 

дошкільного віку. Роль сім’ї у процесі соціалізації особистості дитини. Проблема 

співвідношення родинного й суспільного виховання. Система дошкільних 

закладів як провідний соціальний інститут виховання дитини. Провідні функції 

сім’ї. Вплив соціально-економічних умов життя сім’ї, особистісних якостей її 

членів, особливостей їхніх взаємин на виховання дитини. Шляхи взаємодії 

сучасного родинного й суспільного виховання. 

Актуальні проблеми взаємодії педагогів і батьків вихованців. 

Взаємоневдоволенння педагога і батьків – суттєва перешкода у здійсненні 

ефективної співпраці. Різновиди потреб сучасної родини. Різні підходи до 

визначення типології сучасних сімей. Зарубіжна педагогічна наука про стилі 

сімейного виховання. Причини незадовільного виховання дітей в сім'ї. Проблема 

соціального сирітства. Поширені помилки сімейного виховання. Механізми та 

профілактика домашніх конфліктів. Інтерактивні форми  співпраці ЗДО з 

батьками як ефективний чинник допомоги у сімейному вихованні. 



Різні підходи до класифікації форм і методів роботи ЗДО з батьками. 

Організація індивідуальних форм роботи з батьками. Роль наочної пропаганди в 

підвищенні педагогічної культури батьків. Організація групових форм роботи з 

батьками. Організація колективних форм роботи з батьками. Оптимальний вибір 

форм роботи з батьками. Характеристика нетрадиційних форм роботи ЗДО з 

сім’єю. Виготовлення пам'яток для батьків з питань виховної роботи у сім'ї. 

Залучення батьків до роботи гуртків, проведенні ігор, занять, екскурсій і 

культпоходів з дітьми.  

Сутність педагогічної культури батьків як компоненту загальної культури. 

Залежність процесу становлення особистості дитини від системи сімейних 

цінностей, рівня особистісної культури кожного з батьків. Компоненти 

педагогічної культури батьків як складної і динамічної системи: педагогічні 

знання (уявлення батьків про вікову динаміку розвитку дитини, самоцінність 

періоду дошкільного дитинства, про основні завдання виховання тощо); 

педагогічна і психологічна компетентність (здатність зрозуміти потреби дітей, 

раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити перспективи розвитку 

дитини); педагогічна рефлексія (вміння батьків аналізувати, критично оцінювати 

власну виховну діяльність, знаходити причини своїх педагогічних помилок); 

педагогічна емпатія (співпереживання, адекватна реакція на вчинки й почуття 

дітей). Рівні та показники педагогічної культури молодих батьків. Передумови 

формування педагогічної культури особистості. 

Педагогічна освіта як визначальна умова ефективного родинного 

виховання. Гуманізм, демократизм, партнерство – основа ефективності виховання 

батьків, розвитку інтересу до самопізнання і самовиховання. Залучення батьків до 

оцінювання успіхів дитини, прогнозування перспектив її розвитку. Формування в 

батьків здатності до оцінки всіх подій і фактів через призму загальнолюдських 

гуманістичних цінностей. Роль діагностики сімейних стосунків та особистісних 

якостей батьків у процесі організації виховної роботи з батьками. Важливість 

розуміння батьками принципу наступності дошкільної та початкової освіти. 

Складові педагогічної освіти. Шляхи підвищення педагогічної культури батьків 

вихованців ЗДО.  

Роль діагностики на етапі вступу дитини до дошкільного закладу. 

Психологічні передумови ефективної співпраці ЗДО і родини. Встановлення 

дошкільними закладами певних контактів із сім`ями ще до початку їх 

відвідування дитиною. 

Правові основи сучасного сімейного виховання. Діагностика порушень 

прав дитини в сім'ї. Коректувальна робота в групах ризику. Сирітство як 

соціальне явище. Аналіз і оцінка суспільно-політичних та соціально-економічних 

перетворень з огляду на їх педагогічні наслідки. Правові основи і особливості 

виховання прийомних дітей. Роль ЗДО у підвищенні правової культури батьків. 

 

Програма дошкільної лінгводидактики 

Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики. Дошкільна 

лінгводидактика як наука (А.М.Богуш, С.У.Гончаренко, М.М.Шанський). 

Завдання дошкільної лінгводидактики як наукової дисципліни у фаховій 

підготовці педагогів дошкільної галузі освіти. 



Методологічні засади лінгводидактики. Педагогіка як база 

лінгводидактики.  

Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку. Пізнавальна 

діяльність дітей. Мовленнєва діяльність, її характеристика. Навчально-

мовленнєва діяльність, її специфіка на етапі дошкільного дитинства. Мовленнєві 

вміння і навички. 

Мовленнєве спілкування як діяльність. Сутність мовленнєвого 

спілкування. Педагогічне спілкування як фактор становлення особистості дитини 

і розвитку мовлення. Види спілкування як провідної діяльності на різних етапах 

дошкільного дитинства, комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови. 

Мовленнєве висловлювання як одиниця комунікації. Комунікативно-мовленнєві 

вміння і навички.  

Закономірності та принципи розвитку мовлення і навчання дітей рідної 

мови. Принципи засвоєння і навчання дітей рідної мови. Методи наукового 

дослідження в методиці: спостереження, бесіда, психолого-педагогічний 

експеримент, діагностичні методики та ін. їх значення й методи-ка використання. 

Сучасні дослідження з проблем дошкільної лінгводидактики. Програмно-

методичні, навчальні посібники та підручники з дошкільної лінгводидактики в 

Україні. Посібники для дітей. 

Зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей. Завдання 

дошкільних закладів у розвитку мовлення. Зміст і завдання роботи з розвитку 

мовлення. Базовий компонент дошкільної освіти. Методи й прийоми розвитку та 

навчання рідної мови в дошкільному закладі. Прийоми навчання дітей рідної 

мови. Умови успішного виконання програми з розвитку мовлення. Дидактичний 

та наочний матеріал з розвитку мовлення. 

Основні напрямки розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови. 

Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку. Зміст, завдання та 

методика розвитку мовлення дітей раннього віку.  

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку. Методика розвитку зв’язного 

мовлення дітей: розвиток діалогічного мовлення й методика навчання дітей 

монологічного мовлення. 

Методика словникової роботи в дошкільному закладі. Завдання й зміст 

словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу. Принципи 

словникової роботи. Специфіка занять і словникової роботи, їх види й методика 

проведення. 

Методика формування граматичної будови мовлення у дітей. Завдання й 

зміст формування граматичної правильності мовлення в дітей. Формування 

граматичної правильності мовлення у процесі режимних моментів та на заняттях з 

інших розділів програм. 

Методика виховання звукової культури мовлення. Закономірності 

засвоєння звука дитиною. Види занять, їх структура, обладнання наочними і 

дидактичними матеріалами. Методика їх проведення в різних вікових групах.  

Методика розвитку виразності та образності мовлення. Планування й облік 

роботи з розвитку мовлення в календарному, річному і місячних планах. 

Наступність і перспективність з навчання дітей рідної мови в дошкільних 

закладах освіти та першому класі школи. 



 

Програма основ природознавства з методикою 

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку про природу. Структура 

діючих програм навчання і виховання дітей дошкільного віку в дошкільному 

закладі. Характеристика розділу ознайомлення дітей з природою.  

Методи ознайомлення дітей з природою. Загальна класифікація методів 

ознайомлення дітей з природою. Наочні методи ознайомлення дітей з природою. 

Використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види 

використання в різних вікових групах.  

Види праці дітей в природі – вирощування рослин, догляд за тваринами, 

охорона природи. Змість праці дітей в різних вікових групах. Форми організації 

праці дітей: доручення, чергування, колективна праці.  

Форми організації та планування роботи з ознайомлення дітей з природою. 

Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з природою. 

Використання методів і прийомів на заняттях, відповідно до завдань програми, 

місця заняття у системі роботи, віку дітей, їх пізнавальних потреб та інтересів. 

Своєрідність вимог до організації і проведення природознавчих занять. 

Особливості проведення занять з дітьми молодшого, середнього та старшого 

дошкільного віку.  

Екскурсія як особливий вид занять. Цільова прогулянка як форма 

організації роботи з ознайомлення дітей з природою.  

Ділянка дитячого садка. Навчально-виховне значення ділянки дитячого 

садка, їх види і влаштування.  

Планування і облік роботи з ознайомлення дітей з природою. Значення та 

основні принципи планування роботи з ознайомлення дітей з природою. 

Планування системи занять на сезон. Структура плану методиста дошкільного 

закладу, вихователя. Облік виконаної роботи та досягнень дітей. 

 

Програма ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 

Наукові засади ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. Теоретичні 

основи ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. Предмет і завдання методики 

ознайомлення дітей із довкіллям.  

Дидактичні основи ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. Форми та 

засоби ознайомлення дітей з довкіллям. 

Типи, види і структура занять з ознайомлення з довкіллям. Підготовка 

педагога до заняття: визначення теми і мети; вивчення відповідної методичної 

літератури; визначення виховної ролі навчального матеріалу; підготовка 

дидактичного матеріалу, визначення методів, прийомів і засобів введення, 

повторення, узагальнення, систематизації матеріалу, визначення місця 

навчального матеріалу на заняттях з інших розділів програми та в повсякденному 

житті. 

Засоби ознайомлення дітей з довкіллям. Методи та прийоми ознайомлення 

з предметами та явищами оточуючого світу. Характеристика методів 

ознайомлення дітей з навколишнім: безпосереднє та опосередковане 

ознайомлення з предметами та явищами довкілля. 

Методика ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 



Закономірні процеси в пізнанні дитиною довкілля: розвиток здатності 

розглядати нові предмети, обстежувати їх; формування здатності до активного 

наслідування; розвиток і вдосконалення мовленнєвих функцій; розширення 

пізнавальних можливостей дитини; формування здатності до порівняння та 

узагальнення; поява елементів активного орієнтування та потягу до мотивованої 

діяльності. 

Умови виховання у дитини гармонійної взаємодії з оточуючим 

середовищем: організація предметного середовища; приклад дорослого у спільній 

з дитиною діяльності; керівництво поведінкою дитини; встановлення емоційного і 

мовленнєвого контакту дитини з дорослим; тісний взаємозв'язок пізнання 

довкілля з розвитком мовлення . 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

При оцінюванні знань, умінь та навичок абітурієнтів з вступного фахового 

випробування враховуються: 

1) наявність і характер засвоєння знань (рівень усвідомлення, міцність 

запам’ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань (логіка мислення, аргументація, послідовність і 

самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психолого-педагогічних 

фактів, сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці; 

4) прояв творчості і самостійності при підготовці відповіді. 

Особливими вимогами до знань із вступного фахового випробування є: 

- знання психолого-педагогічних основ навчання як однієї з найважливіших 

передумов розвитку особистості дитини; 

- усвідомлення психологічних закономірностей формування особистості 

дитини; 

- уміння показати можливості застосування здобутків сучасної педагогіки 

для підвищення ефективності професійної діяльності педагога; 

- розуміння ролі психолого-педагогічної та фахової підготовки майбутнього  

вихователя ЗДО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 відповідей з дошкільної педагогіки, дитячої психології та сучасних методик 

дошкільної освіти 

для здобуття ступеня освіти «магістр» 

 Відповідь оцінюється за шкалою, яка застосовується в ХДУ, з обов’язковим 

переведенням оцінок до національної шкали. 
Оцінка  200-

бальна 

система 

Вимоги оцінювання 

5 191-200 

балів 

 Абітурієнт демонструє глибокі міцні і системні знання з 

дошкільної педагогіки, дитячої психології та сучасних методик 

дошкільної освіти, самостійно і доречно вживає педагогічні  та 

психологічні терміни і поняття у висловлюваннях, не замінює їх 

побутовими виразами, називає більше 7 одиниць професійної 

лексики, може чітко сформулювати дефініції, використовуючи 

педагогічну та психологічну термінологію, вільно володіє 

понятійним апаратом, знає основні проблеми дошкільної педагогіки 

та дитячої психології, її мету та завдання. Студент говорить 

спокійно, вживає складні речення, мовлення чітке, граматично 

правильне, демонструє впевненість, бажання спілкуватись, ставить 

запитання, дає розгорнуті відповіді, доповнює, резюмує 

висловлювання інших, рухи спокійні, розслаблені, невимушені. 

Відразу включається до практичної діяльності, повністю і правильно 

розуміє практичне завдання, охоче виконує свою роль, по ходу 

ставить запитання, уточнює, проявляє ознаки задоволення. 

Правильно виконує завдання з урахуванням вікових можливостей 

дітей дошкільного віку. 

4 171-190 

балів 

 Абітурієнт має міцні ґрунтовні знання, але може допустити 

неточності в формулюванні, незначні мовленнєві помилки в 

наведених прикладах. Вживає педагогічні  та психологічні терміни і 

поняття у висловлюваннях,  називає 5-7 одиниць професійної 

лексики, володіє понятійним апаратом, знає основні проблеми 

дошкільної педагогіки та дитячої психології, її мету та завдання, 

демонструє дружелюбність, впевненість, бажання спілкуватись, дає 

розгорнуті відповіді, рухи спокійні, розслаблені, невимушені. 

Включається до практичної діяльності, правильно розуміє практичне 

завдання, можливі несуттєві помилки та неточності. В цілому 

правильно виконує завдання з урахуванням вікових можливостей 

дітей. 

4 151-170 

балів 

 Абітурієнт знає програмний матеріал повністю, має практичні 

навички, але не вміє самостійно мислити, не може вийти за межі 

теми. Відповіді носять здебільшого репродуктивний характер, 

позбавлені творчого підходу. Професійну лексику вживає мало, не 

більше 3-4 одиниць, здебільшого замінює їх розмовними фразами, 

розуміє їх значення, при відповіді на запитання повторює термін і 

може розкрити його значення. Говорить спокійно, вживає складні 

речення, в мовленні можуть бути присутніми деякі стилістичні 

помилки. Поводиться ввічливо. 

 

 



 




