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1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 

(ОПП) напряму підготовки «Дошкільна освіта». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 

спеціаліст», для здобуття освітнього степеня «бакалавр» за напрямом підготовки 

«Дошкільна освіта» проводиться за результатами фахових вступних випробувань з 

дошкільної педагогіки та окремих методик. Вони відбуваються у формі вступного фахового 

випробування. 

Мета вступного випробування полягає в з’ясуванні рівня теоретичних знань і 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних 

дисциплін за програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 

підготовки «Дошкільна освіта». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння 

дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за освітнім ступенем 

«бакалавр» абітурієнти повинні мати середню спеціальну освіту за напрямом підготовки 

«Дошкільна освіта» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

педагогічної освіти. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,  

З ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Згідно рішення засідання кафедри теорії та методики дошкільної освіти, на фахове 

вступне випробування виносяться питання і завдання з таких фахових дисциплін: 

 Дошкільна педагогіка  

 Методика розвитку мови дітей дошкільного віку 

 Методика ознайомлення з природою і екологічне виховання дошкільників 

 Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного 

віку 

 Методика організації образотворчої діяльності дітей 

 Методика фізичного виховання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Дошкільна педагогіка 

 

1. Вихователь і діти 

Вихователь сучасного дошкільного закладу. Особливості його професії. Права й 

обов’язки вихователя. Система підготовки вихователів дошкільних закладів. 

2. Предмет і завдання педагогіки 

Предмет педагогіки як науки. Формування педагогічної теорії. Галузі педагогічних знань. 

Розвиток педагогічної думки в Україні. 

3. Розвиток і виховання 

Поняття розвитку. Фактори, що впливають на формування особистості. Ідея 

різнобічного розвитку в класичній і сучасній педагогіці. 

4. Система освіти 

Поняття системи освіти, її зумовленість потребами суспільства. Закон України про 

освіту. Основні ланки системи освіти. Основні тенденції розвитку освіти в Україні на 

сучасному етапі. 

5. Розвиток громадського дошкільного виховання 

К.Д.Ушинський та дошкільне виховання. Розвиток громадського дошкільного виховання в 

Україні. С.Русова – фундатор національного українського дитячого садка. 

6. Виховання дітей раннього віку 

Особливості періоду раннього дитинства і його значення. Провідна роль сім’ї у 

вихованні дітей раннього віку. Основні педагогічні вимоги до виховання дитини в 

дитячому садку і вдома. 

Розвиток і виховання дітей першого року життя. Провідні лінії розвитку і завдання 

виховання на кожному етапі життя дитини. Організація життя й виховання дітей першого 

року життя. 

Розвиток і виховання дітей другого року життя. Провідні лінії розвитку і завдання 

виховання. Організація життя й виховання дітей: особливості побудови режиму, методика 

проведення режимних процесів; місце різних видів діяльності дітей, організація і методика 

їх проведення. 

Розвиток і виховання дітей третього року життя. Характеристика дітей і завдання 

виховання. Організація і методика проведення режимних процесів, самостійної діяльності, ігор, 

ігор-занять. 

7. Фізичне виховання 

Значення, завдання й умови фізичного виховання дітей дошкільного віку. Сучасні 

дослідження про можливості фізичного розвитку дітей. 

Виховання культурно-гігієнічних навичок. Поняття про навички, їх значення у житті 

дитини. Умови успішного формування культурно-гігієнічних навичок. Особливості 

методики формування їх у дітей різного віку. 

Режим життя дітей. Поняття режиму і його значення у вихованні. Режим у різних 

вікових групах. Методика проведення режимних процесів. 

Прогулянка, значення її як засобу різнобічного розвитку. Умови для проведення 

прогулянки. Зміст діяльності дітей на прогулянці. Цільові прогулянки. 

8. Розумове виховання. навчання в дитячому садку 

Необхідність розумового виховання дітей у дошкільному віці. Сучасні дослідження про 

можливості розумового розвитку дітей. 

Завдання розумового виховання. Засоби розумового виховання дітей у дитячому садку. 



Навчання в дитячому садку. Суть процесу навчання, його своєрідність у дошкільному віці. 

Гуманізація процесу навчання. Народна дидактика. Дидактичні принципи. 

Заняття – форма організації навчання. Місце занять у режимі дня. Гігієнічні й 

дидактичні вимоги до організації занять. Особливості організації і методики проведення 

занять у різних вікових групах. 

9. Моральне виховання 

Необхідність морального виховання з раннього віку. Видатні педагоги про моральне 

виховання дошкільників. Завдання морального виховання дітей у дитячому садку. 

Зміст морального виховання дітей. Гуманно-особистісний, народознавчий принципи 

морального виховання. Виховання почуття патріотизму. 

Виховання дисциплінованості й культури поведінки. Своєрідність прояву їх у 

дошкільників. Умови виховання дисциплінованості і культури поведінки. Методика 

виховної роботи. 

Значення дошкільного віку у формуванні характеру. Формування вольових рис і 

моральних якостей особистості. 

10. Трудове виховання 

Необхідність трудового виховання дітей дошкільного віку. Завдання трудового 

виховання в дитячому садку. Види й зміст дитячої праці в різних вікових групах. 

Основні форми організації дитячої праці; доручення, чергування, колективна праця. 

Методика організації і керівництва працею дітей. 

11. Естетичне виховання 

Необхідність естетичного виховання з ранніх років. Завдання естетичного виховання. 

Основні засоби естетичного виховання дітей у дитячому садку. 

12. Гра 

Гра – провідний вид діяльності дошкільника. Соціальний характер гри. Гра як засіб 

виховання, умова різнобічного розвитку дітей. Види ігор. Народні ігри, їхня педагогічна 

цінність. 

Сюжетно-рольові творчі ігри, їхня своєрідність, значення у вихованні дітей. 

Особливості сюжетно-рольових ігор дітей різного віку, методика керівництва ними. 

Театралізовані ігри. Ігри-драматизації, різновидності їх, своєрідність і виховна цінність. 

Керівництво іграми-драматизаціями у різних вікових групах. 

Будівельні ігри, їхня своєрідність, виховна цінність. Умови, необхідні для розвитку 

будівельних ігор. Методика керівництва будівельними іграми в різних групах. 

Дидактичні ігри. Своєрідність дидактичних ігор, їхня педагогічна цінність. Види 

дидактичних ігор, їх зміст. Місце дидактичних ігор у навчанні і самостійній діяльності 

дітей. Добір дидактичних ігор і керівництво ними в різних вікових групах. 

Іграшка. Історія виникнення й створення іграшки. Українська народна іграшка, її 

педагогічна і художня цінність. Види іграшок. Добір іграшок для різних вікових груп. 

Методика введення нової іграшки. 

13. Робота дошкільного закладу з сім’єю 

Роль сім’ї у вихованні дітей. А.С.Макаренко про умови сімейного виховання. Народна 

педагогіка про провідні напрями родинного виховання. Форми і зміст роботи дошкільного 

закладу з сім’єю. 

14. Наступність у роботі дитячого садка й школи 

Необхідність наступності в роботі дитячого садка й школи. Показники готовності дитини до 

навчання в школі. Знайомство старших дошкільників з школою, виховання інтересу до школи і 

навчання. 

15. Дошкільний заклад, його організація і керівництво ним 

Педагогічний колектив дошкільного закладу, його склад. Шляхи підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. Завідуючий – організатор і керівник дошкільного закладу. 

Вимоги до завідуючого. Зміст його роботи. 

 



«Методика розвитку мови дітей дошкільного віку» 

Бесіда як основний метод розвитку діалогічного мовлення. Види, зміст і тематика бесід. 

Методика проведення бесіди. 

Навчання дітей розповідання за дидактичними картинками, Види розповідей за змістом 

картин. Методика навчання описовим розповідям за картиною. 

Навчання дітей розповідання за іграшками. Види розповідей. Добір іграшок, вимоги до 

них. Прийоми навчання розповідання за іграшками в різних групах. 

Переказ літературних творів. Добір літературних творів для переказу, вимоги до них. 

Вимоги до дитячих переказів. Методичні прийоми навчання дітей переказу. Особливості 

навчання переказу в різних групах. 

Навчання творчого розповідання. Види, тематика розповідей. Методичні прийоми 

навчання творчого розповідання (види – за вибором викладача чи учня). 

Екскурсії та екскурсії-огляди, роль їх в ознайомленні з довкіллям і розвитку мовлення. 

Тематика екскурсій-оглядів, методика проведення їх у різних вікових групах. 

Розглядання предметів і бесіда про них як методи ознайомлення з довкіллям і розвитку 

словника дітей. Організація занять для ознайомлення дітей із творами національного 

народного мистецтва, методика їх проведення. 

Місце дидактичних ігор і дидактичних вправ у словниковій роботі, їх види, зміст, 

методика проведення в різних вікових групах. Народні хороводні ігри. 

Роль художньої літератури й усної народної творчості в розвитку мови дітей. 

Методи роботи з художньою літературою (загальна характеристика). Методика 

використання малих фольклорних форм (загадки, прислів’я, приказки, лічилки тощо). 

 

 

«Методика ознайомлення з природою і екологічне виховання                

дошкільників» 

Спостереження – основа формування реалістичних уявлень і понять про природу. Види 

спостережень, їх організація та методика проведення в різних вікових групах. 

Нескладні досліди в старшій і підготовчій групах. Виховна цінність, зміст і методика 

проведення. 

Екскурсії «в природу». Їх значення, види. Організація і методика проведення екскурсії 

в різних вікових групах. 

Праця «в природі», її освітньо-виховне значення. Види й зміст праці «в природі» в різних 

вікових групах, керівництво нею. 

Гра як метод ознайомлення дітей з природою. Ігри з природним матеріалом, значення. 

Дидактичні ігри з природним матеріалом, картинками. Місце різних ігор у роботі з дітьми, 

організація і методика проведення їх у різних вікових групах. 

«Куток природи» в дитячому садку, його освітньо-виховне значення. Зміст і методика 

роботи в «кутку природи» в різних вікових групах. 

Ознайомлення дітей із свійськими й дикими тваринами. Зміст роботи, добір наочних і 

словесних методів у різних вікових групах. 

 

«Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного 

віку» 

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з утворенням числа (середня, старша 

група). Методика ознайомлення з порядковою лічбою. Методика ознайомлення з 

кількісною лічбою за участю різних аналізаторів. Методика ознайомлення із складом числа 

з двох менших чисел. Методика ознайомлення із структурою арифметичної задачі та її 

розв’язуванням . 

Методика ознайомлення дітей молодшого дошкільного віку з величиною /на прикладі 

одного параметра/. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з вимірювальною 

діяльністю. 



Методика ознайомлення дітей молодшого й середнього дошкільного віку, з 

геометричними фігурами. 

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з часовими уявленнями. 

Використання завдань для розвитку математичного мислення на заняттях і в 

повсякденному житті (цікава математика). 

 

«Методика організації образотворчої діяльності дітей» 

Визначення методики «Образотворча діяльность» дошкільників та її видів. Вплив 

образотворчої діяльності на всебічний розвиток дітей. 

Заняття - основна форма навчання дітей образотворчої діяльності. Особливості   

організації сучасних занять в різних вікових групах. Типи занять. 

Структура заняття. Нетрадиційні форми організації занять. 

Види та особливості предметного малювання. Підбір предметів для малювання дітьми 

різних вікових груп.Розподіл програмного матеріалу відповідно до віку дітей. Особливості 

методики проведення занять.  

Завдання програми та значення сюжетного малювання в дошкільному закладі. Види і 

форми організації занять. Підготовка дітей до занять. Підготовчий етап до сюжетного 

малювання в молодшому дошкільному віці.  

Навчання сюжетного малювання в середній групі. Методи та прийоми навчання 

сюжетного малювання.  

Засвоєння дітьми техніки малювання декоративних елементів в другій молодшій, 

середній та  старшій групах. Ускладнення завдань програми та методики навчання в різних 

вікових групах.  

Ліплення як вид образотворчої діяльності. Особливість навчання ліплення дітей різних 

вікових груп. Послідовне ускладнення прийомів ліплення. Методика і форми організації занять. 

Особливості організації аплікації та конструктивної діяльності дошкільників. 

Удосконалення технічних умінь на заняттях з аплікації в різних вікових групах. Методика 

навчання дошкільників аплікації. 

Зміст, форми і методи ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом. 

 

«Методика фізичного виховання» 

  Рухливі ігри, їх значення. Класифікація рухливих ігор. Методика проведення 

рухливих ігор у різних вікових групах. Українські народні ігри, особливості їх проведення в 

різних вікових групах. 

  Заняття – одна з форм роботи з фізичного виховання в дитячому садку. Типи 

фізкультурних занять. Завдання і зміст кожної частини фізкультурного заняття. 

  Особливості змісту й методики проведення фізкультурних занять на повітрі в різні 

пори року. 

  Ранкова гімнастика, її значення. Побудова ранкової гімнастики. Методика проведення 

на майданчику і в приміщенні. 

  Форми роботи з фізичного виховання в повсякденному житті (прогулянки за межі 

дитячого садка, пішохідні переходи, самостійна рухова діяльність, індивідуальна робота), їх 

значення, місце в режимі дня, методика проведення. 

  Фізкультурні розваги й свята. Значення, вини і зміст розваг, методика проведення в 

різних групах. Значення фізкультурних свят, особливості змісту і побудови, методика 

проведення. 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА З ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Дошкільна педагогіка 

1. Естетичне виховання дітей дошкільного віку, його значення, завдання і засоби. 

2. Колективні та наочно-інформаційні форми роботи дошкільного закладу з родинами 

вихованців. 

3.Зміст та методика проведення рухливих ігор із дітьми дошкільного віку.                    

4.Організація і методика проведення різних видів діяльності дітей дошкільного віку у 2-гу 

половину дня. 

5.Пальчикові ігри, їх види, особливості організації з дітьми дошкільного віку. 

6.Роль вихователя у формуванні особистості дошкільника. Структура педагогічної 

майстерності вихователя ДНЗ. 

7. Дитячі скарги та ставлення до них вихователя. 

8.Методи,прийоми та принципи навчання дітей дошкільного віку фізичних вправ. 

9.Дидактичні ігри, їх своєрідність, види та керівництво ними в різних вікових групах. 

10. Засоби розумового виховання дітей дошкільного віку: ознайомлення з предметами 

та явищами навколишнього світу, різні види діяльності. 

11. Будівельно-конструкційні ігри, їх види, умови розвитку будівельно-конструкційних  

ігор, особливості керівництва ними в різних вікових групах. 

12. Виховання культурно-гігієнічних навичок, їх обсяг і зміст в різних вікових групах. 

Прийоми формування культурно-гігієнічних навичок. 

13.Завдання дошкільного закладу в роботі з сім‘єю. Індивідуальні форми роботи 

дошкільного закладу з сім‘єю. 

14. Основні завдання, зміст, шляхи і методи виховання любові до Батьківщини, поваги 

до традицій і культури українського народу в дошкільному віці. 

15. Сюжетно-рольові ігри, їх своєрідність. Особливості сюжетно-рольових ігор в різних 

вікових групах, керівництво ними. 

16.Навчання в дошкільному закладі, його своєрідність в дошкільному віці. 17.Народна 

дидактика та використання її засобів у навчанні дошкільників. 

18.Педагогіка як наука, основні педагогічні поняття, предмет дошкільної педагогіки, 

методи науково-педагогічних досліджень. 

19. Вчення Я.А. Коменського про материнську школу. 

20.Навчання конструюванню з природного матеріалу дітей дошкільного віку. 

21. Ігри-драматизації, їх своєрідність та особливості керівництва в різних вікових 

групах. 

22. Підбір іграшок для дітей різних вікових груп, обладнання осередків предметно-

ігрового середовища. 

23. Зміст, форми та методи валеологічного виховання дітей дошкільного віку. 

24. Перша концепція національного садка в Україні С. Русової. 

25. Вередування і впертість дітей, їх причини, попередження, шляхи подолання. 

26. Особливості організації ігор-занять з дітьми 3-го року життя 

27. Дитячі страхи, їх причини, шляхи попередження та подолання. 

2Іграшка, її значення в житті дітей, історія виникнення і створення іграшки. Види 

іграшок. 

28. Організація перших днів перебування дитини в дошкільному закладі та робота з 

батьками в цей період. 

29.Перспективне та календарне планування навчально-виховної роботи вихователем 

дошкільного навчального закладу. 

30.Методика виховання дисциплінованості та культури поведінки в дітей різних 

вікових груп. 

 

 



«Методика розвитку мови дітей дошкільного віку» 
1. Методика роботи з дидактичними картинами в процесі формування зв'язного 

мовлення.  

2. Розповіді дітей з власного досвіду як засіб стимулювання мовленнєвої активності 

дітей дошкільного віку. 

3. Методика роботи з поетичними творами в ДНЗ. 

4. Організація роботи з розвитку мовлення у повсякденному житті. 

5. Методика навчання переказу художніх творів у різних вікових групах дошкільного 

закладу 

6. Методика використання бесіди як методу розвитку зв’язного мовлення дітей 

старшого дошкільного віку. 

7. Методика навчання дітей описовим розповідям за іграшками. Підбір іграшок,вимоги 

до них. 

8. Куточок книги в дитячому садку, його облаштування та особливості виховної роботи 

в різних вікових групах.  

9. Організація та проведення інтегрованих занять з розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку 

10. Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення в дітей дошкільного віку 

в різних вікових групах.  

11. Навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку згідно діючих 

програм навчання та виховання в ДНЗ. 

12. Використання наочних методів навчання в процесі здійснення завдань розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку. 

13. Малі жанри фольклору та їх місце у словниковій роботі з дітьми дошкільного віку. 

14. Види дитячих розповідей, їх класифікація. Прийоми навчання розповіданню. 

15. Загальна характеристика видів загартування. Методика організації процесу 

загартування в дошкільному навчальному закладі. 

16. Методика навчання дітей творчої розповіді. 

17. Особливості мовленнєвої діагностики дітей дошкільного віку. 

18. Розробити план-конспект бесіди для дітей старшої групи за змістом картини "Дощ 

у лісі". 

 

 

«Методика ознайомлення з природою і екологічне виховання дошкільників» 

1. Методика  організації роботи з навчання і виховання дітей дошкільного віку на 

"екологічній стежині". 

2. Праця в природі,її зміст в різних вікових групах та освітньо-виховне значення. 

Педагогічні та гігієнічні вимоги щодо її організації в дошкільному закладі. 

3. Підготовка та проведення прогулянки як форми ознайомлення з природою дітей 

дошкільного віку. 

4. Організація та проведення природознавчих екскурсій з дітьми дошкільного віку як 

форми ознайомлення з природним довкіллям. 

5. Використання дитячої природознавчої літератури для розширення кола знань про 

природу в дітей дошкільного віку. 

6. Спостереження як метод безпосереднього ознайомлення дітей з довкіллям. Види 

спостережень, методика їх проведення в різних вікових групах. 

7. Вимоги щодо облаштування земельної ділянки дошкільного навчального закладу, її 

навчально-виховне значення. 

8. Класифікація ігор для закріплення знань дітей про природне довкілля. Творчі ігри. 

9. Методика ознайомлення з явищами природи взимку дітей різних вікових груп. 

10. Методика ознайомлення з явищами природи восени дітей різних вікових груп. 



11. Форми організації роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з природою в 

осередку ознайомлення з довкіллям. 

12. Зміст і завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку. 

13. Методика організації спостережень за явищами природи в різних вікових групах. 

14. Розробити план-конспект заняття по ознайомленню із природою Космосу дітей 

старшої групи на тему "Зоряне небо" 

15. Формування у дітей дошкільного віку елементарних понять та уявлень про планету 

Земля. 

16. Розробити план-конспект організації дослідницької діяльності з дітьми старшого 

дошкільного віку на тему "Таємниче довкілля"(досліди в басейні з водою та повітрям). 

17. Намітити хід спостереження за птахами на майданчику дошкільного закладу для 

дітей середньої групи. 

 

«Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного 

віку» 
1. Особливості формування уявлень про утворення чисел та графічне їх зображення у 

дітей 

2. Методика ознайомлення з множинами предметів та формування кількісних  уявлень 

в дітей дошкільного віку 

3. Особливості ознайомлення з геометричними фігурами дітей дошкільного віку. 

4. Особливості формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку. 

5. Особливості формування часових уявлень у дітей дошкільного віку. 

6. Форми організації роботи з формування елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку. 

7. Формування логіко-математичної компетенції у дітей дошкільного віку в процесі 

різних видів життєдіяльності  рухової,ігрової,зображувальної). 

8. Особливості навчання кількісної та порядкової лічби дітей дошкільного віку. 

9. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з множинами предметів,способами 

їх порівняння. 

10. Роль дидактичних ігор та вправ у процесі формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку. 

11. Особливості навчання розв'язування арифметичних задач дітей дошкільного віку. 

Види арифметичних задач. 

12. Порівняння предметів за величиною дітьми молодшого дошкільного віку. 

13. Використання усної народної творчості в процесі формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 

14. Види наочного матеріалу під час формування елементарних математичних уявлень 

у дітей дошкільного віку. 

15. Заняття - основна форма роботи з ФЕМУ. 

16. Методи навчання дітей математики та їх характеристика. 

 

«Методика організації образотворчої діяльності дітей» 

1. Методика організації занять з образотворчої діяльності з дітьми дошкільного віку. 

2. Особливості навчання малювання дітей першої молодшої групи. 

3. Завдання та методика навчання предметного малювання дітей старшого дошкільного 

віку. 

4. Навчання декоративного малювання дітей середнього дошкільного віку. 

5. Методи і прийоми навчання декоративного малювання дітей старшого дошкільного 

віку. 

6. Сюжетне малювання в ДНЗ. Завдання, види та форми організації занять з сюжетного 

малювання. 

7. Навчання сюжетного малювання дітей старшого дошкільного віку. 



8. Особливості навчання ліплення дітей старшого дошкільного віку. 

9. Навчання аплікації дітей другої молодшої групи. 

10. Методика оволодіння способами вирізування та аплікації дітей середнього віку. 

11.  Навчання конструюванню з будівельного матеріалу дітей першої молодшої групи. 

12. Навчання конструюванню з природного матеріалу дітей дошкільного віку. 

13. Особливості організації конструктивної діяльності з паперу з дітьми дошкільного 

віку. 

14.  Використання творів живопису з дітьми дошкільного віку. 

15. Методика ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом 

16. Вимоги до організації самостійної художньої діяльності дітей дошкільного віку. 

 

«Методика фізичного виховання» 
1. Зміст і методика навчання спортивних ігор з м'ячем та ракеткою. Підготовка 

вихователя та дітей до їх проведення. 

2. Зміст та методика проведення рухливих ігор із дітьми дошкільного віку. 

3. Забезпечення оптимальної рухової активності дітей у дошкільному навчальному 

закладі. 

4. Класифікація рухливих ігор та їх характеристика. Вплив рухливих ігор на всебічний 

розвиток дітей дошкільного віку . Методика навчання рухливих ігор. 

5. Зміст вправ із рівноваги для дітей різних вікових груп. Методика навчання вправ із 

рівноваги дітей старшого дошкільного віку. 

6. Заняття з фізичної культури як основна форма організації систематичного навчання 

фізичних вправ дітей дошкільного віку. Типи занять та їх структура. 

7. Методи,прийоми та принципи навчання дітей дошкільного віку фізичних вправ. 

8. Фізичне виховання дітей раннього віку. Особливості організації та проведення 

занять з фізичної культури 

9. Методика проведення ранкової та гігієнічної  гімнастики після денного сну з дітьми 

різних вікових групах 

10. Зміст та методика проведення загально розвивальних вправ із дітьми різних 

вікових груп. 

11. Зміст та методика проведення загальнорозвиваючих вправ з дітьми різних вікових 

груп. 

12. Організація,зміст та методика  проведення фізкультурних пауз та фізкультхвилинок 

з дітьми дошкільного віку. 

13. Зміст та методика проведення пішохідних прогулянок з дітьми старшого 

дошкільного віку. 

14. Зміст,методика та техніка навчання лазіння і повзання в різних вікових групах. 

15. Методика ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом. 

16. Види та техніка стрибків у різних вікових групах. Методика навчання стрибків у 

довжину з розбігу. 
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