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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-

професійної програми  спеціальності 012  «Дошкільна освіта». 

Прийом абітурієнтів, які здобули ступінь «бакалавр» або освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст», для здобуття ступеня «магістр» за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» проводиться за результатами фахових 

вступних випробувань з 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 ступеня «магістр» за 

спеціальністю  012  «Дошкільна освіта». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки за 

ступенем «магістр» абітурієнти повинні мати вищу освіту за ступенем 

«бакалавр» або освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»  за спеціальністю  

012  «Дошкільна освіта»  або іншою спеціальністю та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі 01 Освіта. Обов’язковою умовою 

також є вільне володіння державною мовою. 
 

1. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

Згідно рішення кафедри педагогіки  дошкільної та початкової освіти, на 

фахове вступне випробування виносяться питання і завдання з таких фахових 

дисциплін: 

- дошкільна педагогіка  

- методика розвитку рідної мови з методикою виразного читання  

- основи природознавства і методика ознайомлення з природою  

- теорія і методика формування елементарних математичних уявлень  

- основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва 

зображувальною діяльністю дітей  

- методика фізичного виховання  
 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

«ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 

Тема 1. Предмет і методи дошкільної педагогіки 

Дошкільна педагогіка – наука про закономірності виховання і навчання 

дітей від народження до вступу в школу. Основні поняття (категорії) 

дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості в 

дошкільному віці, дошкільна освіта. 

Зміст дошкільної педагогіки як науки, її місце в системі педагогічних 

дисциплін. Зв’язок дошкільної педагогіки з практикою навчання і виховання 

дітей до школи. 

Джерела наукової дошкільної педагогіки. 

Українська етнопедагогіка як основа наукової педагогіки, її компоненти: 

народна фамілістика, народне дитинознавство, народна дидактика, народна 

педагогічна деонтологія, виховна практика. 

Філософські засади дошкільної педагогіки. Виховання як суспільне і 

природне явище. Закони розвитку в дошкільній педагогіці. Соціальна 

обумовленість і гуманістична спрямованість виховання. 

Природничо-наукові основи дошкільної педагогіки. Дошкільна педагогіка і 

дитяча психологія. 

Тема 2. Виховання і розвиток 

Рушійні сили і закономірності психічного процесу. Засвоєння суспільного 

досвіду, оволодіння матеріальною і духовною культурою в процесі виховання і 

навчання. Формування у ході засвоєння суспільного досвіду загальних 

здібностей і якостей особистості. Роль діяльності, спілкування і активності. 

Роль дорослого в соціалізації особистості дитини. 

Роль виховання в розвитку дитини. Фактори становлення особистості. 

Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. 

Українська етнопедагогіка про рушійні сили формування дитини як 

особистості (народне дитинознавство). 

Педагогічна вікова періодизація дошкільного дитинства. Індивідуальні 

особливості дітей і врахування їх у вихованні. 

Теми 3. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання 

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу. 

Платон про суспільне і сімейне виховання до школи. «Материнська школа» 

Я.А. Коменського. Теорія дошкільного дитинства Ж. Ж. Руссо. Принципи 

виховання дітей дошкільного віку в сім’ї у педагогіці Й. Г. Песталоцці. Перші 

спроби організації дошкільних закладів Р.Оуена. 

Видатні діячі української культури про значення виховання дітей до школи 

(Г.Сковорода, Є.Славинецький, С.Полоцький та ін.). 

Ф.Фребель – засновник дитячого садка. 

Теорія і практика виховання дітей дошкільного віку у системах С.Холла, 

М.Монтессорі, Д.Дьюї. 



Принципи народності і природовідповідності виховання у педагогіці 

К.Ушинського, Є.Водовозової, А.Симонович, К.Вентцеля. 

Теорія і практика роботи перших дошкільних закладів в Україні. Перша 

концепція національного садка в Україні С.Русової. 

Вплив ідей педології на дошкільну педагогіку (20-30 рр.). Розвиток 

дошкільної педагогіки у 50 - 80-х рр. 

Сучасні проблеми дошкільної педагогіки у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній науці. 

Тема 4. Сучасна система дошкільної освіти 

Становлення системи дошкільного виховання в нашій країні. Розвиток 

теорії дошкільного виховання НДІ дошкільного виховання Академії 

педагогічних наук, НДІ педагогіки України, кафедрами педагогічних 

інститутів. Значення досліджень Г. Костюка, Д.Ніколенка, А.Богуш, 

К.Лєщенко, В.Котирло, Л.Артемової, З.Борисової з розвитку проблем 

дошкільної педагогіки, створенні програм виховання і навчання дітей 

дошкільного віку в Україні та їх науково-методичному забезпеченні. 

Сучасний дошкільний виховний заклад, його значення відповідно до 

Закону України «Про освіту» та Закону «Про дошкільну освіту». Типи і види 

дошкільних закладів загального і спеціального призначення: дитячі ясла, дитячі 

садки, дитячі ясла-садки, сімейні, прогулянкові, компенсуючи (для дітей, які 

потребують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбіновані з 

короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, садки 

інтернатного типу: дитячі будинки, школи-садки; державні, колективні, 

індивідуальні (особисті і приватні) форми власності дошкільних закладів. 

Дошкільні заклади як родинно-громадські установи. Нові форми 

суспільного дошкільного виховання (центри дитинства, НВО «дитячий садок – 

школа» та ін.). Необхідність забезпечення якості дошкільної освіти в обсязі 

державних вимог дошкільними закладами незалежно від їх статусу. 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. 

Теорія і практика суспільного та родинного виховання у різних країнах 

світу. Міжнародні наукові та громадські педагогічні зв’язки з проблем 

соціального захисту сім’ї і дитинства. 

Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. 

Тема 5. Мета виховання дітей дошкільного віку 

Виховний ідеал і мета виховання. Поняття про мету виховання, її 

об’єктивний характер і обумовленість національними та загальнолюдськими 

цінностями. Своєрідність мети виховання на різних етапах дошкільного 

дитинства. Українська народна педагогіка про всебічний розвиток особистості 

й особливості виховання дитини у різні періоди дошкільного дитинства. 

Завдання виховання дітей дошкільного віку. Значення фізичного, 

розумового, морального, естетичного, трудового виховання. Необхідність їх 

здійснення у єдності та взаємозв’язку. 

Тема 6. Фізичне виховання дітей дошкільного віку 

Фізичне виховання і фізичний розвиток, єдність фізичного і психічного 

розвитку дитини. Завдання фізичного виховання дітей: охорона і зміцнення 

здоров’я, фізичний розвиток, загартування організму, розвиток рухів, засвоєння 

гігієнічних навичок. 



Розвиток теорії та практики фізичного виховання дітей дошкільного віку 

(П.Лесгафт, В.Гориневський, Ю.Аркін, Л.Чулицька, М.Щелованов, 

М.Кистяковська, Т.Осокіна, Ю.Змановський). Сучасні дослідження (О.Богініч, 

Е.Вільчковський, Н.Денисенко та ін.). 

Зміст фізичного виховання. Основні засоби фізичного виховання. Народна 

педагогіка про фізичне виховання, його засоби і методи. 

Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей. Вимоги до приміщення 

дошкільного закладу, його обладнання, освітлення, вентиляції, температури 

повітря, обладнання території дитячого садка. Значення правильного 

харчування, сну, одягу дітей. 

Руховий режим дитини, шляхи його вдосконалення. Загартування дітей. 

Завдання і методи формування навичок гігієнічної поведінки в різних вікових 

групах. 

Режим дня дитини, його значення для розвитку. Фізіологічні основи 

режиму. Педагогічні вимоги до режиму дня. Врахування індивідуальних 

особливостей дитини в організації режиму в умовах дитячого садка та сім’ї. 

Тема 7. Розумове виховання дітей дошкільного віку 

Розумове виховання і розумовий розвиток. Психологічні і фізіологічні 

основи розумового виховання. 

Завдання розумового виховання дітей: формування сенсорної культури, 

розвиток мислення, мови, уваги, пам’яті, уяви; формування системи знань про 

природу, речі, людей, суспільство; розвиток основ пізнавальної діяльності, 

пізнавальних інтересів. Народна дидактика про розумове виховання дітей 

дошкільного віку: значення рідної мови, народна дидактична гра, усні жанри 

фольклору, народна повчальна творчість та ін. 

Методи народної дидактики. 

Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Сенсорне виховання 

і сенсорний розвиток у різних вікових групах. 

Розвиток теорії розумового виховання (Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці, 

К.Ушинський, Є.Водовозова та ін.). Системи сенсорного виховання Ф.Фребеля, 

М.Монтессорі, О.Декролі. Дослідження О.Усової, О.Запорожця, Г.Леушиної, 

В.Логінової, М.Поддьякова, Л.Венгера та ін. 

Знання у розумовому вихованні і розвитку дитини. Формування у 

дошкільників системних знань про явища навколишнього життя, їх роль у 

розумовому розвитку дитини і оволодінні різними видами діяльності. 

Формування умінь і навичок розумової діяльності дітей (А.Богуш, О.Дяченко, 

О.Кравцова, В.Логінова, Л.Парамонова, О.Проскура та ін.). Елементи ТРВЗ у 

дитячому садку. 

Засоби розумового виховання, роль різних видів діяльності у розумовому 

вихованні. Групи методів розумового виховання: методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності дітей; методи організації і 

здійснення навчально-пізнавальних дій; методи організації контролю і 

самоконтролю ефективності навчально-пізнавальної діяльності дітей. 

Тема 8. Морально-трудове виховання дітей дошкільного віку 

Моральне виховання і моральний розвиток. Мета морально-трудового 

виховання з огляду загальнолюдських цінностей. Народна мораль, засвоєння її 

в процесі морального виховання. 



Особливості формування моральних уявлень, виховання моральних 

почуттів і навичок моральної поведінки у дітей дошкільного віку. Зміст 

морального виховання. 

Завдання морального виховання: формування моральної спрямованості 

особистості, розвиток моральних уявлень, виховання моральних почуттів, 

формування навичок моральної поведінки. 

Народна педагогічна деонтологія наука про засоби і методи виховання у 

дітей поваги до духовних та історичних цінностей України, гуманізму, 

милосердя, поваги до людей. 

Теорії морального виховання дітей (Я.А. Коменський, Ж.Ж.Руссо, С.Холл, 

М.Монтессорі, Ж.Піаже). Принцип народності у моральному вихованні в 

працях К.Ушинського, С.Русової. Дослідження змісту і засобів морального 

виховання (О.Усова, Д.Менджерицька, Є.Радіна, В.Нечаєва, Р.Жуковська, 

Т.Маркова, Л.Пеньєвська, Р.Буре, Л.Артемова, З.Борисова, С.Козлова, 

З.Плохій, В.Павленчик та ін.). 

Засоби і методи морального виховання, їх взаємозв’язок. Спілкування з 

дорослими та дітьми як умова і засіб морального виховання. Роль художньої 

літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників. Педагогічна 

оцінка вчинків дітей як засіб морального виховання. Організація практики 

моральної поведінки дітей в різних видах діяльності. 

Зв’язок морального та трудового виховання дітей. Завдання трудового 

виховання: виховання поваги до людей праці, формування трудових умінь і 

навичок, виховання працелюбства. 

Дослідження проблеми трудового виховання дітей дошкільного віку 

(В.Нечаєва, З.Борисова, Р.Буре, Г.Годіна, А.Шатова, С.Теплюк, Г.Бєлєнька, 

М.Машовець та ін.). 

Умови морально-трудового виховання дітей в сім’ї дошкільному закладі. 

Засоби трудового виховання: ознайомлення з працею дорослих, праця дітей, 

навчання трудових навичок і вмінь. 

Тема 9. Естетичне виховання дошкільників 

Естетичне виховання і естетичний розвиток. Уявлення українського 

народу про прекрасне і спотворене у природі, суспільстві, людині. 

Використання елементів народної культури в естетичному вихованні дітей. 

Теоретичні основи естетичного і художнього виховання дошкільників. 

Особливості і закономірності естетичного розвитку дитини-дошкільника. 

Розвиток естетичних сприймань і почуттів, формування основ художньої 

діяльності, розвиток творчих здібностей, емоційного відгуку на прекрасне, 

формування початкових знань про мистецтво в процесі естетичного виховання 

(Л.Виготського, Б.Теплов, О.Запорожець, В.Мухіна та ін.). 

Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. 

Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами діяльності 

(Є.Фльоріна, Н.Сакуліна, Н.Ветлугіна, Т.Комарова, Т.Казакова, І.Дзержинська, 

Л.Трусова, Е.Бєлкіна та ін.). 

Використання у естетичному вихованні дітей народних засобів: усна 

народна творчість, народне декоративно-прикладне мистецтво, музика, 

художня праця, ознайомлення з творами народних майстрів. Значення спільної 

художньої діяльності дорослого і дитини в сім’ї і дошкільному закладі. 



Тема 10. Розвиток і виховання дітей раннього віку 

Особливості періоду раннього дитинства, Відповідність традицій народної 

педагогіки законам фізичного та інтелектуального розвитку дитини. 

Дослідження раннього віку вітчизняними (М.Щелованов, Н.Фігурін, 

О.Запорожець, Н.Аксаріна, О.Фонарьов та ін.) та зарубіжними (А.Валлон, 

Б.Спок, Т.Бауер, Л.Уайт та ін.) психологами і педагогами. 

Загальні вимоги до організації життя і виховання дітей раннього віку. 

Педагогічні правила виховання дітей раннього віку. 

Тема 11. Виховання дітей першого року життя 

Розвиток дітей першого року життя. Етапи вікового періоду і завдання 

виховання дітей на кожному з них. 

Варіанти режимів дня. Значення спілкування з дорослими для розвитку 

дитини. Організація життя і виховання дітей першого року життя в сім’ї та 

дошкільному закладі. 

Тема 12. Виховання дітей другого року життя 

Розвиток дітей другого року життя і завдання виховання. Режим дня, 

методика проведення режимних процесів. Організація прогулянки. Завдання 

виховання і навчання дітей другого року життя. Форми спілкування з дорослим 

і методика їх організації. Зміст і методика проведення занять з дітьми, 

організація самостійної діяльності. 

Особливості адаптації дітей до умов дошкільного закладу. 

Тема 13. Виховання дітей третього ропу життя 

Розвиток дітей третього року життя і завдання виховання. Варіанти 

режиму дня, організація життя дітей в різних видах діяльності. Значення 

індивідуального підходу для правильного виховання дітей. Методика 

проведення гімнастики, масажу, ігор-занять, організації самостійної діяльності 

дітей з метою розумового, фізичного, морального й естетичного виховання 

(А.Богуш, Г.Ляміна, Л.Павлова, С.Новосьолова, Е.Пілюгина та ін.). 

Народна творчість в роботі з малюками. 

Тема 14. Організаційно-методична робота в групах раннього віку 

Методика організації самостійної діяльності дітей раннього віку з метою їх 

фізичного, розумового, морального і естетичного виховання. Планування і 

облік роботи вихователя в групах раннього віку. Спільна робота педагогів з 

батьками. 

Тема 15. Дошкільне дитинство – початковий етап становлення 

особистості 

Поняття «індивід», «індивідуальність», «особистість». Дитина і 

навколишній світ. Своєрідність розвитку у дитини дошкільного віку початків 

особистості, ставлення до навколишніх людей, самого себе (Л.Виготський, 

О.Леонтьєв, О.Запорожець, Л.Божович та ін.). Засвоєння дитиною прикладу 

дорослих, ставлення дітей до них. Усвідомлення і значення норм і правил 

поведінки і засвоєння способів їх виконання дитиною. Поступове засвоєння 

уявлень про моральні риси людини, «добро», «зло», розвиток етичних оцінок, 

соціальних емоцій (Я.Неверович, В.Горбачова, С.Петерина, Л.Артемова, 

С.Козлова, В.Павленчик, О.Кошелівська та ін.). 

Умови виховання особистості дошкільника. 

 



Тема 16. Розвиток взаємин дітей в грі 

Дитина і соціум. Завдання введення дитини у світ загальнолюдських 

цінностей. 

Дитячий колектив, етапи становлення колективних взаємин дітей у різних 

вікових групах (О.Усова, О.Булатова, Т.Маркова, Р.Буре, Л.Артемова, Т.Репіна 

та ін.). Виховання дружби, особливості дружби дошкільників. 

Види дитячої взаємодопомоги. Формування навичок взаємодопомоги 

(Л.Пеньєвська, Т.Поніманська, В.Павленчик). 

Тема 17. Виховання гуманістичної спрямованості особистості в 

дошкільному віці 

Гуманізм як загальнолюдська цінність, найвища чеснота людини. 

Необхідність виховання початків гуманізму з раннього дитинства. Розвиток 

доброти, здатності до співпереживання, милосердя в процесі спілкування з 

дорослим (О.Запорожець, Я.Нєверович, М.Лісіна, Г.Кошелєва). 

Значення сімейних стосунків у вихованні у дітей гуманізму. 

Тема 18. Виховання вольових якостей у дітей дошкільного віку 

Особливості розвитку вольової сфери дошкільника і зв’язок її з моральним 

розвитком (В.Котирло). Психофізіологічні основи методів формування вольової 

поведінки, розвиток гальмівних процесів, стійкості мотивів, надання дитині 

права самостійно визначити спосіб поведінки, позитивна попереджуюча оцінка 

тощо. Значення успіху в діяльності для формування волі дитини 

(Є.Субботський, С.Якобсон). 

Дисциплінованість як усвідомлений спосіб поведінки дитини. Значення 

правил поведінки, особистісно-орієнтоване спілкування, єдність вимог 

вихователів і батьків, батьківський інтерес, вплив літніх людей, довіра і повага 

до почуттів дитини, задоволення її потреби у самостійності (Г.Годіна, 

В.Горбачова, Н.Горопаха, О.Кононко, Т.Поніманська). 

Попередження негативізмів поведінки (вередливості, впертості, грубості, а 

також нерішучості, полохливості, несміливості). Методи перевиховання 

вередливих та впертих дітей. 

Тема 19. Виховання моральних якостей особистості 

Самостійність, чесність, правдивість, слухняність, організованість, 

гуманність, дисциплінованість, товариськість, відповідальність як моральні 

якості особистості, їх прояв в дошкільному дитинстві (О.Булатова, В.Нечаєва, 

З.Борисова, Г.Бєлєнька, А.Гончаренко, Т.Фасолько). 

Методи виховання моральних якостей дошкільників. Засоби заохочення 

дітей до моральної довільної поведінки. Умови виховання моральних якостей 

особистості в сім’ї та дошкільному закладі. 

Тема 20. Виховання культури поведінки дошкільників, 

Культура поведінки як ознака моральної спрямованості особистості. 

Поняття «правила поведінки», «культура», «культура поведінки», «культура 

взаємин». Зміст норм і правил поведінки для дітей молодшого, середнього і 

старшого дошкільного віку, шляхи їх формування, методи і прийоми виховання 

(С.Петеріна, Г.Лаврентьєва, Л.Лідак, М.Федорова та ін.). 

Тема 21. Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку 

Своєрідність прояву патріотизму у дітей дошкільного віку. Програма 

ознайомлення дітей з навколишнім – основа виховання у дітей почуття любові 



до батьків, рідної домівки, України. Принципи поєднання загальнолюдських 

ідеалів і національних традицій, зв’язку історичних явищ, з якими знайомлять 

дітей, із сучасністю. 

Виховання у дітей любові до найближчих людей, поваги до праці. 

Формування уявлень про найближче оточення, дитячий садок, рідне місто 

(село). 

Формування поняття про сім’ю, обов’язки членів сім’ї, про те, що в садку є 

молодші діти, про працю дорослих людей. Введення поняття «Батьківщина» 

через усвідомлення слова «батьки». 

Формування у старших дошкільників уявлень про рід і родовід, 

ознайомлення із географією та історією України, державними символами, 

походженням географічних назв і пам’ятними місцями рідного краю. 

Тема 22. Виховання початків національної свідомості дітей 

Особливості прояву національної свідомості у дітей дошкільного віку. 

Знання про нації та народи. Ознайомлення дітей з початками народознавства – 

традиціями українського народу, його пам’ятками, народною творчістю, 

символами і оберегами. Використання спілкування з членами родин 

вихованців, зустрічей з майстрами народного декоративно-прикладного 

мистецтва, композиторами, поетами. 

Народні свята в дитячому садку. 

Формування у дітей уявлень про інші народи, життя людей в інших 

країнах і виховання поваги до них. Особливості ставлення дошкільника до 

людей різних національностей. 

Принципи відбору змісту знань про інші народи для дошкільників. 

Засоби та методи виховання у дітей доброзичливого ставлення до людей 

різних національностей та споріднених культур. 

Виховання у дітей усвідомленого миролюбства. 

Тема 23. Виховання дітей у грі 

Історичне походження гри як діяльності. Видатні педагоги про гру як засіб 

виховання (К.Ушинський, П.Лесгафт та ін.). Народні ігри – важливий чинник 

виховання в українській етнопедагогіці; їх види, відповідність віковому 

періоду, виховна цінність. 

Гра – провідна діяльність дошкільника у психологічних і педагогічних 

теоріях К.Гросса, З.Фрейда, С.Холла, М.Монтессорі, Л.Виготського, 

Д.Ельконіна, В.Запорожця, О.Леонтьєва та ін. Дослідження проблеми розвитку 

гри у ранньому віці (Ф.Фрадкіна, С.Новосьолова); розвитку гри як діяльності 

(Н.Пантіна, Н.Михайленко, Н.Короткова); формування дитячих взаємин у грі 

(О.Усова, Л.Артемова, Р.Тванкова, В.Воронова, Т.Маркова, К.Щербакова), 

виховання моральних якостей у грі (Р.Жуковська, В.Нечаєва, О.Булатова, 

А.Матусик, Г.Григоренко та ін.). 

Класифікація ігор. 

Значення іграшки у розвитку дитини, її освітня і виховна цінність. Історія 

іграшки. Народна іграшка, її різноманітність і значення. Дослідження проблеми 

іграшки (Є.Фльоріна та ін.). Основні види іграшок. 

Характерні риси творчої гри. Виникнення і розвиток гри у ран ньому віці у 

зв’язку з загальними закономірностями розвитку дитини. 



Предметна діяльність, сюжетно-відображальна гра – початкові стадії 

сюжетно-рольової гри. Розвиток ігрової творчості, збагачення змісту, 

розширення мотивів вибору гри з віком дітей. Ігрові і реальні взаємини між 

дітьми, їх розвиток. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор 

і взаємин дітей у них. 

Характерні особливості, етапи розвитку будівельно-конструктивних ігор, 

педагогічне керівництво розвитком цих ігор (З.Ліштван, В.Нечаєва, Е.Гульянц 

та ін.). 

Ігри-драматизації, їх характеристика, види, етапи розвитку, педагогічне 

керівництво (Н.Карпінська, Л.Фурміна, Л.Артемова). Елементи українського 

народного театру в іграх дітей. 

Дидактична гра як вид ігрової діяльності та форма навчання дошкільників. 

Народна дидактична гра, її характеристика, різновиди за навчально-виховною 

метою і змістом. 

Сенсорний розвиток, формування пізнавальних інтересів, виховання 

розумової активності, кмітливості, взаємин дітей у дидактичний грі 

(дослідження Є.Тихеєвої, Ф.Блехер, В.Аванесової, Л.Венгера, Б.Хачапурідзе, 

З.Богуславської). 

Зміст, структура, види дидактичних ігор і методика педагогічного 

керівництва ними у різних вікових групах. Виховання моральних якостей у 

дидактичній грі, індивідуальний підхід до дітей. 

Тема 24. Виховання дошкільників у трудовій діяльності 

Трудове виховання українського народу на етнографічних особливостях 

регіонів України, різних видах народних промислів, трудових сімейних 

традиціях. 

Своєрідність дитячої праці, її виховне значення (Я.Неверович, В.Нечаєва, 

З.Борисова, Р.Буре та ін.). 

Етапи розвитку трудової діяльності в дошкільному дитинстві. Завдання 

виховання. Види і зміст трудової діяльності дітей у різних вікових групах. 

Форми організації праці дітей: спільна праця з дорослим, доручення, 

чергування, індивідуальна, спільна та колективна праця (Р.Буре, А.Шатова, 

Г.Годіна, Л.Загик та ін.). 

Методика організації трудової діяльності дітей у різних вікових групах. 

Спільна робота з сім’єю у трудовому вихованні дітей. 

Тема 25. Навчання дітей дошкільного віку 

Особливості пізнавального розвитку дошкільника. Діагностика рівня 

пізнавальної діяльності дітей (Л.Венгер, О.Дьяченко, О.Проскура, В.Котирло, 

С.Ладивір та ін.). 

Навчання як головний засіб формування навчальної діяльності дітей 

(Є.Фльоріна, Н.Сакуліна, Є.Тихеєва та ін.). Дослідження проблем дошкільної 

дидактики О.Усовою. 

Форми організації навчальної діяльності: заняття, ігри, повсякденне життя. 

Заняття – засіб повідомлення знань і виховання розумової активності дітей, 

допитливості, пізнавальних інтересів, розвитку творчих здібностей, ініціативи. 

Заняття за задумом вихователя і за бажанням дітей. Структурні компоненти 

заняття і їх функцій. 



Групи методів навчання дітей на заняттях: наочні (спостереження, 

демонстрація, використання ТЗН), словесні (пояснення, розповідь, читання, 

бесіда); практичні (гра, вправи); пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький; методи 

самостійної роботи по засвоєнню нового матеріалу, методи застосування знань 

на практиці, повторення, систематизації, методи перевірки, оцінки знань. 

Значення ігрових методів і прийомів у навчанні дітей дошкільного віку. 

Види занять за змістом, метою, формою організації, методикою 

проведення (О.Усова, А.Богуш, Г.Леушина, Є.Тихеєва, Е.Вільчковський, 

Т.Комарова, Ф.Сохін, К.Тарасова та ін.) 

Новаторство в організації навчальної діяльності дітей (Н.Гавриш, 

Н. Дернович, Л.Блудова та ін.). Зростання питомої ваги гри, індивідуального 

особистісно-орієнтованого спілкування у розвитку навчальної діяльності. 

Тема 26. Організація життя дітей в групах дошкільного віку 

Особливості розвитку дітей 4-5 років і завдання виховання. Режими дня і 

організація життя дітей у другій молодшій і середніх групах. Створення 

відповідних умов у приміщенні і на ділянці дитячого садка для ігор, трудової 

діяльності, занять, самостійної художньої діяльності дітей в цих групах. 

Методика організації прийому, прогулянки, різних видів діяльності і 

відпочинку дітей. Виховання у дітей самостійності, навичок 

самообслуговування, самоорганізації. Умови забезпечення емоційного 

комфорту дитини середнього дошкільного віку в дитячому садку. 

Особливості розвитку дітей 6 року життя і завдання виховання. Режим дня 

і організація життя дітей в старшій (підготовчій) групі в першу і другу 

половину дня. Правильне співвідношення занять, ігор, самостійної діяльності 

дітей цих груп, спрямоване на виховання у дітей якостей майбутнього школяра, 

самостійності, відповідальності, бажання підготуватися до навчання в школі. 

Необхідність індивідуального підходу до дітей у формуванні навичок 

навчального співробітництва. Умови забезпечення емоційного комфорту 

дитини в дитячому садку. 

Тема 27. Планування та облік навчально-виховної роботи 

Поняття про педагогічний процес і його компоненти. Необхідність 

планування і обліку роботи як умови успішного здійснення педагогічного 

процесу. 

Організаційно-прогнозуюча функція планування. Вимоги до планування і 

умови його правильного здійснення. Різні види і форми планування. 

Необхідність врахування при плануванні розвиваючих видів діяльності дітей, 

раціонального співвідношення занять і самостійної діяльності, індивідуально-

диференційованого підходу до дітей. Право вихователя на різні варіанти форм 

планування і обліку навчально-виховної роботи. 

Тема 28. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу 

Українська етнопедагогіка про сімейне виховання (народна фамілогія). 

Виховання в сім’ї – першооснова розвитку особистості. Народні педагогічні 

традиції сімейного виховання: вшанування новонародженої дитини та її рідних; 

народні педагогічні засоби виховання дитини від народження (колискові пісні, 

потішки, пестівки, забавлянки; рухливі, сюжетні, дидактичні ігри; загадки, 

скоромовки, прислів’я, приказки та ін.); роль прикладу батьків й інших членів 



сім’ї; родинні свята; вшанування пам’яті предків, загиблих чи померлих 

родичів. 

Проблема виховання дітей в сім’ї в історії педагогіки (Я.Коменський, 

Й.Г.Песталоцці, К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський). Наукові 

дослідження питань сімейного виховання в зарубіжній (Боулбі, Рейнгольц, 

Шпіц, Олпорт, Гелфор, Селлівен) та вітчизняній педагогіці (Е.Аркін, 

Т.Маркова, Т.Репіна, Л.Островська, Л.Загик, Д.Дзинтере, В.Іванова та ін.). 

Новаторський досвід сімейного виховання дітей (Б. і Л.Нікітіни, практика 

сімейних дитячих будинків). 

Сучасні проблеми родинного виховання дітей дошкільного віку: всебічний 

розвиток дитини; виховання взаємин дітей і дорослих; спільна діяльність всіх 

членів сім’ї по забезпеченню її добробуту; методи виховання, засновані на 

особистісно-орієнтованій взаємодії з дитиною. Організація життя і різних видів 

діяльності дітей в сім’ї. Попередження педагогічної занедбаності дітей. Умови 

забезпечення емоційного комфорту дитини в сім’ї. 

Відповідальність батьків за виховання дітей. Участь громадськості і 

дошкільних закладів у допомозі батькам, діти яких не виховуються в дитячому 

садку. Педагогічна освіта батьків: зміст, форми і методи. Вивчення і поширення 

передового досвіду сімейного виховання. Форми спільної роботи дошкільного 

закладу з сім’єю у вихованні дітей, які виховуються в дошкільному закладі. 

Участь батьків у роботі дошкільного закладу. Спільні форми виховної роботи 

дошкільного закладу і родин вихованців у дошкільному закладі. 

Тема 29. Підготовка дитини до навчання в школі 

Поняття про готовність дитини до шкільного навчання. Я.А.Коменський, 

Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребель, М.Монтессорі, К.Ушинський про підготовку 

дитини до школи. Дослідження проблеми готовності до шкільного навчання 

(О.Запорожець, Г.Люблінська, В.Давидов, Л.Венгер, Г.Леушина, Л.Журова, 

О.Проскура, Т.Тарунтаєва, В.Ликова та ін.). Вступ до школи – якісно новий 

етап в житті дитини, його особливості. 

Умови підготовки дітей до школи в сім’ї і дошкільному закладі. Досвід 

В.Сухомлинського з підготовки дітей до школи. Теорія і досвід підготовки 

дітей до школи за кордоном. Роль старшої групи у підготовці дітей до школи. 

Особливості навчально-виховної роботи у старшій групі. 

Методика виявлення готовності дитини до школи. Вихований у 

дошкільників бажання навчатись у школі. Ознайомлення дітей зі школою. 

Організація спілкування старших дошкільників із школярами. Знайомство з 

майбутнім вчителем. 

Спільна робота дитячого садка і сім’ї у підготовці дитини до школи. 

Специфіка підготовки до школи дітей у нових типах дошкільних закладів 

(сімейний дитячий садок, центр дитинства, міні-ліцей тощо). 

Тема 30. Наступність у роботі дитячого садка і школи 

Значення наступності у системі безперервної освіти України. Поняття 

наступності, головні завдання наступності. 

Встановлення наступності між дошкільним закладом і школою у меті, 

змісті, формах і методах навчально-виховної роботи. 

Порівняльний аналіз програм старшої (підготовчої) групи і першого класу 

шестиліток, методи і прийоми навчання і виховання, організації життя дітей в 



підготовчій групі дитячого садка і першому класі шестиліток. Ш.Амонашвілі, 

С.Лисенкова про особливості роботи з шестилітками. 

Зміст і форми зв’язку дошкільного закладу і школи. 

 

«МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ  

З МЕТОДИКОЮ ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ» 

Тема 1. Наукові основи методики розвитку рідної мови та 

ознайомлення з навколишнім 

Методика розвитку рідної мови як педагогічна наука. Предмет та завдання 

курсу. Філософські основи методики. Основні теорії походження мови: 

договірна, звуконаслідувальна, наукова. Мова як специфічний засіб людського 

спілкування. Єдність мови і мислення. Природничі основи методики. Вчення 

фізіологів про умовно-рефлекторний характер засвоєння мови. Фізіологічна 

основа оволодіння дитиною мови. Етапи розвитку мови дітей. Психологічні 

основи методики. Вчення психологів та психолінгвістів про розвиток мовних 

функцій, усвідомлення мови дітьми. Лінгводидактичні основи методики 

розвитку мовлення. Знаки мови, незнакові елементи. Мовні лексичні значення, 

граматичні значення. Мовні одиниці: звуки, морфеми, слова, словосполучення, 

речення. Функції мови і мовлення. Поняття про навчання мови. Основні 

напрямки системного підходу мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Мовленнєва компетентність. Розвиток мовлення. Навчання мови. Мовленнєве 

виховання. Структурний, функціональний та когнітивний напрями розвитку 

мовлення. Завдання розвитку мови дітей дошкільного віку. 

Тема 2. Становлення методики розвитку мовлення як науки 

Становлення методики в дожовтневий період. Я. А. Коменський – один з 

перших теоретиків, який заклав основи методики розвитку рідної мови дітей 

дошкільного віку. Розвиток діалогічної мови дітей, проведення бесід та розмов 

у працях В. Ф. Одоєвського. Вчення про рідну мову у педагогічній спадщині К. 

Д. Ушинського. Є. І. Тихеєва – основоположник методики розвитку мови дітей 

дошкільного віку. Внесок В. О. Сухомлинського в розвиток ідей методики 

навчання дітей рідної мови. 

Тема 3. Завдання, зміст, форми та засоби навчання дітей рідної мови у 

дошкільному закладі 

Завдання розвитку мови дітей. Виховання звукової культури мови. 

Розвиток словника дітей. Формування граматичного ладу мови. Розвиток 

діалогічної мови дітей. Навчання дітей розповіді. Ознайомлення з художньою 

літературою. Навчання грамоти. Зміст навчання дітей рідної мови. Зміст роботи 

з розвитку мови дошкільників у діючих програмах навчання та виховання. 

Мова вихователя – засіб навчання дітей рідної мови. Типові помилки в мові 

вихователя. Поняття про культуру мови. Вимоги до мови вихователя. Вимоги 

до мови дітей. Форми навчання дітей рідної мови: заняття і повсякденне життя. 

Планування занять: визначення мети, структури заняття. Типи занять: за 

дидактичною метою. Структура занять. Дидактичні вимоги до проведення 

занять. 

Тема 4. Методи і прийоми навчання дітей рідної мови 

Характеристика методів розвитку та навчання дітей рідної мови. 

Класифікація методів за джерелом знань: наочні, словесні, практичні. Прийоми 



розвитку мови у дітей: мовний зразок, запитання, пояснення, вказівка, оцінка 

дитячої мови. Умови успішного розвитку мови дітей. 

Тема 5. Методика виховання звукової культури мови 

Поняття звукової культури мови. Закономірності засвоєння звука дитиною. 

Методика виховання звукової культури мови в різних вікових групах. 

Дидактичні ігри та вправи, розповіді із звуконаслідуванням, оповідання, вірші, 

чистомовки, скоромовки, лічилки, розглядання картин, настільно-друковані 

ігри – методи виховання звукової культури мови. 

Тема 6. Методика словникової роботи та ознайомлення дітей з 

явищами навколишнього життя 

Закономірності становлення слова у дітей. Ступені узагальнення слів за 

змістом, за значенням. Особливості словника дітей і завдання словникової 

роботи. Принципи словникової роботи. Методи і прийоми словникової роботи 

та ознайомлення дітей з навколишнім. Методи безпосереднього ознайомлення з 

навколишнім та опосередковані методи. Формування мовленнєвої 

компетентності у дітей дошкільного віку. 

Тема 7. Методика формування граматичної будови мови 

Становлення граматичної будови мови у дітей раннього віку. 

Закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку. 

Шляхи формування граматичної правильності мови у дітей. Методи 

формування граматичної правильності мови: дидактичні ігри, дидактичні 

вправи, розповіді з використанням слова, в якому діти допускають помилку, 

картинки, переказування оповідань, читання віршів, складання дітьми 

розповідей за групою слів, на тему, запропоновану вихователем. 

Тема 8. Методика розвитку зв'язного мовлення 

Поняття зв'язного мовлення і розвиток мовних функцій. Діалогічне та 

монологічне мовлення. Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді. 

Методика навчання дітей описовими розповідями. Методика навчання дітей 

творчої розповіді. Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв'язного мовлення. 

Тема 9. Методичне керівництво роботою з розвитку мови в 

дошкільних закладах 

Планування роботи з розвитку мови. Сучасні вимоги до мовленнєвих 

занять в дошкільному закладі. Методика проведення інтегрованих занять. 

Тема 10. Навчання грамоти 

Теоретичні основи навчання грамоти. Експериментальні дослідження 

навчання грамоти дітей на сучасному етапі. Методика навчання дітей 

звуковому аналізу. Формування фонематичного мовного слуху. Підготовча 

робота до оволодіння звуковим аналізом слова. Ознайомлення дітей із звуками 

мови: демонстрація ізольованих звуків на основі зв’язку з конкретним образом, 

розрізнення ізольованих звуків, впізнавання знайомих звуків у слові. 
 

 

 

 



«ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З 

ПРИРОДОЮ» 

Тема 1. Загальні питання методики ознайомлення дошкільників з 

природою: предмет, завдання. Становлення і розвиток методики 

ознайомлення з природою як наукою 

Методика ознайомлення дітей з природою як наука про використання 

природи у вихованні та всебічному розвитку дітей дошкільного віку. 

Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою як наукової 

дисципліни. Зв’язок методики з дошкільною педагогікою та дитячою 

психологією. Використання основних наукових понять природознавства при 

розробці програми знань, умінь, навичок, визначенні методів і форм роботи. 

Джерела методики ознайомлення з природою як науки. Основні методи 

педагогічного дослідження, своєрідність їх застосування у дослідженні 

наукових та методичних проблем у галузі ознайомлення дошкільників з 

природою. 

Становлення і розвиток методики ознайомлення дітей з природою як 

науки. Використання природи у вихованні дітей в історії західної прогресивної 

педагогіки (Я. А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Й.-Г.Песталоцці, Ф.Фребель, 

М.Монтессорі). Використання природи як засобу виховання дітей у історії 

російської прогресивної педагогіки (В.Одоєвський, К.Ушинський, 

О. Духнович). Внесок у розробку проблем ознайомлення дітей з природою 

Є.Тихеєвої. Є.Водовозова – основоположник вітчизняної методики 

ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Діячі народної освіти 

України (С.Русова, В.Сухомлинський) про роль природи у формуванні 

особистості дитини. 

Тема 2. Завдання і зміст ознайомлення дітей з природою 

Природа як фактор загального психічного розвитку дитини. Визначення 

основних завдань розумового, морального, естетичного та фізичного виховання 

дітей в ході ознайомлення їх з природою на основі сучасних наукових 

психолого-педагогічних досліджень (П.Саморукова, Н.Виноградова, 

Т.Куликова, І.Хайдурова, Л.Маневцова, С.Ніколаєва, Н.Рижова, Н.Яришева, 

Н.Лисенко, 3.Плохій та ін.). Екологічне виховання дітей як основна мета 

ознайомлення дошкільнят з природою. Характеристика сучасних підходів до 

екологічного виховання дошкільників. Визначення змісту знань дітей 

дошкільного віку про природу на основі державного стандарту дошкільної 

освіти (Базового компонента дошкільної освіти). Принципи відбору змісту 

знань дітей дошкільного віку про природу. Система знань дітей про живу та 

неживу природу. Аналіз сучасних програм ознайомлення дітей з природою та 

екологічного виховання («Ми відкриваємо світ», «Юний еколог», «Наш дім – 

природа», «Семицвітка», «Первоцвіт» та ін.). 

Тема 3. Природа України 

Природні умови України 

Значення вивчення природи рідного краю у професійній підготовці 

дошкільних працівників. Природні умови України. Характеристика екологічної 

ситуації в Україні. Взаємозв’язок елементів природного комплексу. 

Географічне положення та рельєф України. Вплив рельєфу на інші 

компоненти природного комплексу, врахування рельєфу в діяльності людини. 



Характеристика основних елементів у рельєфі України. Основні височини та 

низовини, їх особливості. Гірські райони України. Своєрідність природи 

Українських Карпат та Кримських гір. 

Клімат України, його загальна характеристика. Закономірності 

формування клімату, кліматотвірні фактори. Прогнозування погоди та 

використання місцевих ознак погоди у роботі з дітьми дошкільного віку. 

Ґрунти України. Склад ґрунту та його утворення, родючість як основна 

характеристика фунту. Значення ґрунту як середовища існування живої 

природи (рослин, тварин). Характеристика ґрунтів, поширених в Україні. 

Охорона ґрунту. Формування у дошкільнят бережливого ставлення до 

природних ресурсів. 

Води України. Роль води у природі, найважливіші властивості води. 

Характеристика водних ресурсів України. Проблема охорони води та 

збереження водних ресурсів. Формування у дошкільнят вмінь економно 

використовувати воду. 

Рослинний світ України 

Роль рослин в природі та житті людини. Різноманітність рослинного світу 

України. Зональні та азональні закономірності поширення рослинності. 

Поняття про природні рослинні угрупування – фітоценози. Штучні фітоценози 

як результат впливу людини на світ рослин (парки, сквери, газони, лісопарки 

тощо). 

Найпоширеніші природні фітоценози, їх характерні риси. Фітоценоз лісу, 

його ознаки. Види лісів, основні лісоутворюючі породи лісів України. 

Характеристика основних ярусів лісової рослинності (дерева, кущі, трав’янисті 

рослини, мохи та лишайники). Взаємозв’язки у рослинних угрупуваннях, 

пристосування трав’янистих рослин до життя у лісі. 

Луки як фітоценоз, види луків. Особливості життя рослин у заплавних 

луках, в сухих степах, на високогірних луках. Основні групи лучної 

рослинності (злаки, бобові, різнотрав’я), їх характеристика. 

Фітоценоз водойми, основні яруси рослин цього фітоценозу. Спільні 

ознаки водних рослин. Культурні рослини, їх походження. Характеристика 

основних культурних рослин: харчові культури (хлібні злаки, родини бобових, 

овочеві, олійні, плодові та ягідні), кормові, текстильні та технічні культури. 

Тваринний світ України 

Роль тварин у природі та значення їх у житті людини. Різноманітність 

тваринного світу, систематика тварин. Принципи відбору змісту знань дітей 

дошкільного віку про тварин. 

Поняття про взаємозв’язок живого організму, його будови та функцій з 

середовищем існування. Пристосування окремих груп тварин до існування у 

різноманітних природних середовищах. 

Клас комахи – представники типу членистоногих, найважливіші 

особливості будови та пристосування до умов існування. Ознайомлення дітей з 

комахами, виховання бережливого ставлення до комах. Клас риби – типові 

мешканці водного середовища. Пристосування риб до життя у водному 

середовищі. Клас земноводні, особливості будови та пристосування до життя на 

межі водного та наземно-повітряного середовищ. Ознайомлення дітей з 

окремими представниками класу земноводних, формування позитивного 



ставлення до них. Клас птахи. Особливості будови та повадки птахів, що 

відображають пристосування до польоту. Відмінності у будові окремих частин 

тіла птахів, що пристосувалися до різних умов життя (дзьоби комахоїдних та 

зерноїдних птахів, лапи водоплавних птахів тощо). Ознайомлення дітей з 

представниками класу птахів, виховання турботливого ставлення до них. Клас 

ссавці. Особливості будови ссавців та пристосування їх до умов існування. Дикі 

та свійські тварини. Ознайомлення дошкільнят з найпоширенішими 

представниками ссавців. Охорона тварин. 

Тема 4. Створення в дошкільному закладі умов для ознайомлення 

дітей з природою. Куточок природи. Ділянка дитячого садка. 

Куточок природи в дошкільному закладі 

Поняття про екологізацію предметно-розвивального середовища 

дошкільного закладу як один з принципів дошкільної освіти. 

Куток природи як основна база ознайомлення дітей з природою. 

Навчально-виховне значення кутка природи. Вимоги до відбору об’єктів кутка 

природи: врахування можливостей утримання об’єктів в умовах жилого 

приміщення, безпечність для дітей, відповідність вимогам програми, 

доступність догляду тощо. Вимоги до розміщення об’єктів кутка природи. 

Способи організації кутка природи в приміщенні групи та в спеціальному 

приміщенні («екологічна кімната», зимовий садок тощо). Постійні та тимчасові 

мешканці кутка природи. 

Кімнатне квітникарство у дошкільному закладі. Значення кімнатних 

рослин. Різноманітність кімнатних рослин, особливості утримання рослин 

різних груп. Прийоми догляду за кімнатними рослинами, навчання 

дошкільників доглядати за кімнатними рослинами. 

Утримання риб в кутку природи. Характеристика екзотичних акваріумних 

риб, риби місцевих водойм. Обладнання акваріума та догляд за рибами. 

Навчання дошкільників доглядати за рибами. 

Птахи в кутку природи. Характеристика екзотичних птахів, яких можна 

утримувати в кутку природи (канарки, папуги, амадини). Місцеві птахи – це 

тимчасові мешканці кутка природи. Обладнання кліток та вольєр для птахів, 

догляд за чистотою житла птахів; годування птахів, добір зернових, м’яких, 

вітамінних та мінеральних кормів. Навчання дошкільників доглядати за 

птахами. 

Ссавці – постійні мешканці кутка природи (хом’яки, морські свинки, 

піщанки, миші, щурі). Влаштування кліток та вольєр для дрібних ссавців, 

догляд за житлом тварин. Годування тварин, добір кормів. Навчання дітей 

доглядати за тваринами. 

Влаштування у кутку природи житла для інших тварин: тераріїв для 

утримання земноводних та плазунів; інсектаріїв для комах, акваріумів для 

молюсків та ракоподібних. Умови утримання тварин у тераріях, догляд за 

тераріями. Сезонні зміни рослинних об’єктів кутка природи. 

Ділянка дошкільного закладу, її озеленення 

Значення ділянки дошкільного закладу як бази для ознайомлення дітей з 

природою. Вимоги до планування і озеленення ділянки. Основні елементи 

озеленення (захисна смуга, живоплоти, газони, квітники, дерева та кущі на 

майданчиках), добір рослин, їх біологія і агротехніка. Влаштування на території 



дошкільного закладу моделей природних фітоценозів (куточків лісу, луків), 

штучної водойми. 

Город та плодово-ягідний сад на ділянці дошкільного закладу, їх 

планування. Добір овочевих культур для вирощування на городі, їх агротехніка, 

навчання дошкільників вирощувати городні культури. Добір плодових дерев та 

ягідних культур для саду. Посадка саду та догляд за ним у різні пори року. 

Тварини на ділянці дитячого садка. Влаштування тимчасового житла для 

тварин кутка природи у літній період. Утримання дрібних свійських тварин на 

ділянці (курей, кролів), влаштування кліток, догляд за ними. Приваблювання 

птахів на ділянку дитячого садка, влаштування «пташиного стовпа», 

вивішування годівниць, поїлок, штучних гніздівель для птахів. 

Створення на ділянці дитячого садка майданчика для спостережень за 

погодою (встановлення гномона, флюгерів, тощо). Створення умов для ігор з 

піском, водою та снігом. 

Тема 5. Наочні методи ознайомлення дітей з природою 

Спостереження, як основний метод ознайомлення дітей з природою 

Навчально-виховне значення спостережень як методу пізнання природи. 

Характеристика спостереження як пізнавальної діяльності. Структура 

спостереження як методу ознайомлення дітей природою. Види спостережень за 

тривалістю, за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. 

Методичні прийоми керівництва спостереженнями природи дітей різного віку.  

Використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні з природою  

Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з 

природою. Види ілюстративного матеріалу. Методика використання 

дидактичних картин та фотоілюстрацій у роботі  дітьми різних вікових груп. 

Своєрідність використання репродукцій художніх картин у роботі щодо 

ознайомлення дошкільників з природою. Використання технічних засобів для 

демонстрації наочного матеріалу на заняттях та в повсякденному житті. 

Методика показу дітям діафільмів та кінофільмів. Використання аудіо- та 

відеозасобів (програвач, магнітофон, телевізор, відео-магнітофон) в 

ознайомленні дітей з природою.  

Моделі та моделювання в ознайомленні дітей з природою  

Моделі та моделювання у ознайомленні з природою їх навчально-виховне 

та розвивальне значення. Види моделей. Моделювання динаміки розвитку 

різноманітних об’єктів та явищ природи як особливий вид пізнавальної 

діяльності дітей дошкільного віку. Поєднання моделей з іншими методами 

ознайомлення з природою.  

Тема 6. Практичні методи ознайомлення дітей з природою  

Праця в природі  

Загальна характеристика практичних методів ознайомлення з природою, 

роль і місце практичних методів у роботі з дошкільниками. Класифікація 

практичних методів ознайомлення дітей з природою.  

Значення праці в природі як методу ознайомлення дітей з природою. Зміст 

праці в природі дітей різного віку. Форми організації праці дітей у природі. 

Методичне керівництво працею дітей різного віку. Використання ігрових 

прийомів у керівництві працею молодших дошкільнят. Показ та вправляння як 



основні прийоми формування у дітей трудових умінь, види показу та вправ. 

Педагогічна оцінка дитячої праці. 

Ігрові методи ознайомлення з природою 

Роль і місце різноманітних видів ігор в ознайомленні дітей я природою. 

Дидактичні ігри природничого змісту, їх види та методика проведення з дітьми 

різного віку. Ігрові прийоми в ознайом ленні дітей з природою. Екологічний 

тренінг як один з варіантів ігрового вправляння дітей у встановленні 

взаємозв’язків у природі. 

Метод «екологічних проектів» як один з практичних методів ознайомлення 

з природою дітей старшого дошкільного віку, методика організації з дітьми 

практично-пошукової діяльності у «екологічному проекті». 

Нескладні досліди в ознайомленні дітей з природою 

Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Дослід як вид 

спостереження, що організовується у спеціальних умовах і передбачає 

пошукові дії дітей. Види та зміст елементарних дослідів із об’єктами та 

явищами природи. Структура нескладного досліду та прийоми керівництва 

пізнавальною діяльністю дітей старшого дошкільного віку на різних етапах 

дослідницької. 

Тема 7. Словесні методи ознайомлення дітей з природою 

Розповіді та бесіди про природу 

Значення словесних методів у ознайомленні з природою дітей дошкільного 

віку. Психологічні основи використання словесних методів у навчанні 

дошкільнят. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з природою. 

Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою. Види 

розповідей та загальні вимоги до них. Мовні логічні завдання як особливий вид 

розповіді. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід та 

вимоги до їх проведення. Взаємозв’язок бесід з іншими методами 

ознайомлення дітей з природою. 

Використання книги в ознайомленні з природою 

Дитяча художня література як засіб ознайомлення дошкільників з 

природою. Використання у ознайомленні з природою різноманітних 

літературних жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо). 

Методика використання природознавчої книжки у різних вікових групах 

дитячого садка. 

Тема 8. Форми організації роботи щодо ознайомлення дітей з 

природою 

Заняття як основна форма ознайомлення з природою 

Основні форми ознайомлення дітей з природою. Необхідність 

використання різноманітних форм. Фронтальні, групові та індивідуальні форми 

організації роботи по ознайомленню з природою в дошкільному закладі. 

Заняття як важлива форма організації навчання дошкільників. Види і типи 

занять по ознайомленню дітей з природою в різних вікових групах. Структура 

заняття. Особливості методики проведення занять по ознайомленню дітей з 

природою у різних вікових групах. Своєрідність комплексних та інтегрованих 

занять як форми ознайомлення дітей з природою. Методика проведення занять 

по ознайомленню з природою у різновіковій групі. 

 



Екскурсії в природу та цільові прогулянки 

Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками. 

Тематика та види екскурсій природничого змісту. Структура екскурсії. 

Методика підготовки до екскурсії та її проведення. Післяекскурсійна робота, 

спрямована на закріплення, узагальнення та систематизацію отриманих знань. 

Цільова прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, 

відмінність її від екскурсії. Методика проведення цільової прогулянки. 

Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у 

ознайомленні з природою. Структура щоденної прогулянки. Зміст 

фенологічних спостережень на щоденних прогулянках. Методи та прийоми 

роботи вихователя під час прогулянки. 

Засоби фіксації знань дітей про природу. 

Тема 9. Планування та облік роботи щодо ознайомлення дітей з 

природою 

Планування і облік роботи по ознайомленню дітей з природою 

Значення планування роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з 

природою. Відображення завдань дошкільного закладу в галузі екологічного 

виховання дітей у річному плані роботи дошкільного закладу. Методика 

планування навчально-виховної роботи по ознайомленню з природою у 

перспективному та календарному (щоденному) планах роботи вихователя. 

Планування системи занять, екскурсій та прогулянок. Планування роботи 

екологічного гуртка чи студії. 

Методичне керівництво роботою по ознайомленню дітей з природою 

Методичне керівництво роботою по ознайомленню дітей з природою з 

боку завідуючої та методиста дошкільного закладу. Організація роботи 

методичного кабінету дошкільного закладу як методичної бази для 

ознайомлення дітей з природою. 

 

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ» 

Тема 1. Предмет, завдання методики формування елементарних 

математичних уявлень 

Методологічні основи методики формування елементарних математичних 

уявлень. Методика формування елементарних математичних уявлень як 

предмет. Зв’язок методики ФЕМУ з іншими науками; дослідження проблем 

формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 

(теоретичні відомості, операції, відношення, досвід способів дій, формування 

умінь та навичок). 

Тема 2. Становлення і розвиток методики формування елементарних 

математичних уявлень 

Витоки розвитку методики. Вплив шкільних методів навчання на розвиток 

методики ФЕМУ. Вплив психолого-педагогічних досліджень і передового 

педагогічного досвіду та розвиток методики; сучасний етап проблем 

формування у дітей математичних уявлень. 

 

 



Тема 3. Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у процесі 

навчання елементів математики 

Пізнавальна активність як якість особистості. Головні засоби формування 

пізнавальної активності дітей у процесі навчання математики. Класифікація 

методів навчання дітей математики за джерелом набуття знань (словесні, 

наочні, практичні). Діагностика рівнів пізнавальної активності старших 

дошкільників (специфіка пізнавальної активності, засоби, компоненти 

пізнавальної активності, навчання і розвиток). 

Тема 4. Індивідуально диференційований підхід до формування 

математичних уявлень дошкільників 

Необхідність оптимізації навчання шляхом здійснення індивідуально-

диференційованого підходу. Індивідуалізація навчання як засіб реалізації 

розумових здібностей дошкільника, математичних можливостей, інтересів, 

нахилів (К.Й.Щербакова, І.М.Степанова, Л.В.Артемова). Рівні сформованості 

математичних уявлень. Шляхи здійснення індивідуально-диференційованого 

підходу (оптимізація навчання, індивідуально-диференційований підхід, 

критичність, правильність, повнота, усвідомленість математичних уявлень, 

варіативні програми). 

Тема 5. Особливості ознайомлення дошкільників з множинами 

Дочисловий період у формуванні початкових математичних понять. 

Психолого-педагогічні дослідження Г.С.Костюкова, Г.М.Леушиної, 

М.М. Макаян про засвоєння кількісних понять дошкільниками. Роль різних 

аналізаторів у формуванні уявлень про множину. Зміст роботи з дітьми по 

порівнянню множин (дочисловий період, множина, сприйняття і відтворення 

множин, взаємна однозначність, структурно-просторова єдність ) 

Тема 6. Теоретико-методичні основи формування кількісних уявлень 

дошкільників різних вікових груп. 

Процес лічби, натуральний ряд чисел. Роль цілеспрямованого навчання 

дітей лічильної діяльності. Етапи розвитку лічильної діяльності 

(O.K. Грибанова). Перелічування, відлічування, відсування, присування як засіб 

лічби. Навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач і прикладів (процес 

лічби, натуральний ряд чисел, лічильна діяльність, перелічування, відлічування, 

арифметична задача, приклад, обчислювальна діяльність). 

Тема 7. Теоретико-методичні засади формування уявлень про 

величину у дітей різних вікових груп 

Чуттєве пізнання, відчуття, сприймання – основа ознайомлення дітей з 

величиною. Особливості сприйняття величин предметів дітьми дошкільного 

віку (величина, відносна характеристика, порівнянність, мінливість, 

вимірювальність, умовна, стандартна міра, поняття). Комплексне формування 

оцінки величини. Предметні дії – це безпосередні порівняння предметів між 

собою за величиною. Відносний характер характеристики протяжностей 

предмета. Умовна міра, як засіб порівняння величин (Л.Ф.Обухова). 

Формування поняття «міра». 

Тема 8. Особливості ознайомлення дошкільників з формою предметів 

Об’єкти, як субстанції динамічної єдності. Нагромадження досвіду 

сприйняття предметів різної форми. Особливості орієнтовно-дослідницької 

діяльності дітей у процесі зорового сприйняття форми (З.М. Богуславська). 



Перехід практичного моделювання форми в зорове обстеження фігури. 

Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників при формуванні уявлень про 

форму (субстанції динамічної єдності, форма, моделювання форми, зорове 

сприйняття). 

Тема 9. Теоретико-методичні особливості формування просторових 

уявлень у дітей дошкільного віку 

Просторові категорії. Просторові ознаки. Форми відображення простору. 

Характеристика етапів у розрізнянні просторових напрямків. Навчання 

просторової орієнтації (просторові категорії, протяжність, місцезнаходження, 

просторові відношення, відстань, напрями, локалізація, окомір, дзеркальний 

показ). 

Тема 10. Особливості ознайомлення дошкільників з часовими 

поняттями та відношеннями 

Час як форма існування матерії. Часові характеристики, тривалість, 

частота, ритм; характерні особливості часу. Види сприйняття часу. Завдання 

формування часових уявлень і понять у дітей. Розвиток вміння планувати в часі 

свою діяльність (час, безперервність, тривалість, інтуїція часу, об’єктивність, 

календар, часові інтервали). 

Тема 11. Планування та облік роботи по формуванню елементарних 

математичних уявлень 

Види панування роботи у дошкільному закладі. Форми ведення плану та 

обліку (календарне, перспективне планування, розділи роботи). 

Тема 12. Керівництво методичною роботою по формуванню 

елементарних математичних уявлень 

Методичне забезпечення, аналіз навчально-виховної . 

 

«ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ 

КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ» 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу 

Мета і завдання курсу. Взаємозв'язок методики образотворчої діяльності 

дошкільників з педагогікою, психологією, естетикою, анатомією, фізіологією та 

гігієною, музичним вихованням та іншими науками. 

Види зображувальної діяльності та конструювання. Значення 

зображувальної діяльності на всебічний розвиток дошкільника. 

Тема 2. Образотворче мистецтво та його види 

Роль мистецтва в житті людини. Мистецтво як художнє відображення 

дійсності. Зміст, форма і гармонія в мистецтві. 

Образотворче мистецтво і його види. Образотворче мистецтво в дитячому 

садку. Основні функції образотворчого мистецтва у вихованні дітей 

дошкільного віку. Ускладнення завдань програми. 

Ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом Закарпаття. 

Тема 3. Сприймання оточуючого як основа образотворчої діяльності 

Значення розвитку сприймання для образотворчої діяльності дітей. 

Особливості сприймання дітьми дошкільного віку творів живопису, графіки, 

скульптури. Сенсорна основа розвитку сприймання. Методика проведення 

обстеження предметів. Організація і методика керівництва сприйманнями. 



Тема 4. Дидактичні основи занять. Сучасні погляди на методи і 

прийоми навчання образотворчої діяльності 

Основна мета і завдання навчання образотворчої діяльності. Основні 

принципи дидактики, на яких будується програма. Використання різноманітних 

класифікацій методів і прийомів навчання на сучасних заняттях. Ігрові прийоми 

навчання. Аналіз сучасних програм для дитячих садків. Структура і особливості 

побудови розділу «Образотворча діяльність» в різних програмах. 

Тема 5. Типи і організація занять з образотворчої діяльності. 

Підготовка вихователя до керівництва образотворчої діяльності 

Типи занять: заняття на тему, запропоновану вихователем; заняття на тему, 

вибрану дитиною. 

Організація занять: гігієнічні вимоги до проведення занять, підготовка до 

занять, структура різних типів занять. Організація занять в різновіковій групі. 

Нетрадиційні форми проведення заняття. 

Тема 6. Методика навчання малювання. Малювання та його види. 

Виникнення малювання на другому році життя. 

Предметне малювання. 

Малювання окремих предметів. Ускладнення завдань програми і методики 

навчання в різних вікових групах. 

Особливості навчання малювання дітей молодшого віку. Навчання 

технічним навичкам малювання в різних групах. 

Малювання предметів з натури, з уяви і пам'яті дітьми старшого віку. 

Навчання узагальненим способом зображення різних предметних груп. 

Сюжетне малювання. 

Сюжетне малювання. Завдання програми, види і форми організації занять. 

Підготовка дітей до сюжетного малювання. Підготовчий етап до сюжетного 

малювання в молодшому дошкільному віці. 

Сюжетне малювання дітьми середньої та старшої груп. Ускладнення 

композиційних навичок при передачі зв'язного змісту. Значення слова та 

наочності у навчанні. 

Декоративне малювання. 

Підготовка дітей другої молодшої групи до декоративного малювання. 

Ускладнення завдань навчання з декоративного малювання в середній та 

старшій групі. Особливості методики навчання в різних вікових групах. 

Використання творів народного декоративно-прикладного мистецтва України 

та Закарпаття на заняттях з декоративного малювання. 

Тема 7. Методика навчання ліпленню 

Особливості ліплення в дитячому садку. Сенсорні основи ліплення. 

Ускладнення завдань і змісту програми з ліплення для різних вікових груп. 

Розвиток творчості дітей на заняттях з ліплення. Методика проведення занять в 

різних вікових групах. 

Ліплення за мотивами народного декоративно-прикладного мистецтва 

України. 

Тема 8. Методика навчання аплікації 

Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва. Види аплікаційної 

техніки. 



Особливості аплікацій в молодшому віці. Ускладнення техніки роботи 

ножицями від однієї вікової групи до іншої. Методика навчання аплікації. 

Особливості декоративної аплікації за мотивами народних орнаментів. 

Індивідуальні і колективні форми роботи. Зміна методики навчання в 

залежності від групи. 

Розвиток творчості і самостійності у виборі техніки виконання аплікацій, 

використання різноманітних кольорів, композиції та ін. 

Тема 9. Методика навчання конструюванню 

Особливості конструктивної діяльності дошкільників. Значення 

конструювання в формуванні особистості дитини. Програма по конструюванню 

в дитячих закладах. 

Основні прийоми навчання конструюванню. 

Особливості конструювання з будівельного матеріалу в різних вікових 

групах. Навчання конструюванню з паперу, природного та інших матеріалів. 

Тема 10. Підготовка дітей до школи на заняттях з образотворчої 

діяльності 

Наступність дитячого закладу та школи. Вплив образотворчої діяльності 

на всебічний розвиток дітей та підготовку їх до школи. 

Спеціальна і психологічна готовність дітей до школи. 

Зміст роботи дитячого закладу і школи по зображувальній діяльності. 

Вибір методів навчання дітей зображувальному мистецтву в залежності від 

віку. 

Тема 11. Взаємозв’язок образотворчої діяльності з іншими видами 

діяльності і заняття 

Зображувальна діяльність як частина навчально-виховної роботи в 

дитячому садку. Взаємозв'язок малювання, ліплення, аплікації з іграми дітей. 

Взаємозв'язок образотворчої діяльності з заняттями по ознайомленню дітей з 

природою, розвитком мови, музичними заняттями. 

 

«МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 

Тема 1. Вступ. Предмет теорії фізичного виховання 

Предмет теорії фізичного виховання. Визначення основних понять теорії 

фізичного виховання, їх значення. Зв’язок теорії фізичного виховання з 

суспільними, природничими, педагогічними науками. Перспектива подальшого 

розвитку системи фізичного виховання в Україні. 

Використання історичної спадщини та передових ідей в зарубіжних 

системах фізичного виховання. Предмет методики фізичного виховання в 

дошкільних установах. 

Тема 2. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку 

Конкретизація завдань фізичного виховання з урахуванням фізичного 

розвитку дітей в дошкільному віковому періоді. 

Оздоровчі завдання: охорона життя і зміцнення здоров’я, покращення 

фізичного розвитку вдосконалення функцій і загартування організму людини, 

гармонійний фізичний розвиток, підвищення працездатності організму. 

Навчальні завдання: формування правильних рухових навичок і вмінь, 

виховання правильної постави, особистої і громадської гігієни; виховання 

фізичних якостей (спритності, швидкості, витривалості, сили); розвиток 



рухових здібностей (координації, гнучкості, функцій рівноваги, аналізу та ін.). у 

дітей різних вікових груп; оволодіння елементарними знаннями про фізичне 

виховання. 

Виховні завдання: виховання потреби у щоденних фізичних вправах, 

позитивного ставлення до рухової діяльності, інтересу до результатів, сприянні 

розумовому вихованню, прищеплення навичок самостійного використання 

фізичних вправ, виховання творчої активності, навичок самоорганізації; 

виховання морально – вольових якостей, емоційної сфери життя 4 виховання 

естетичного відношення до виконання фізичних вправ, виховання гігієнічних і 

трудових навичок, звички до самообслуговування, допомоги вчителю при 

проведенні фізичних вправ. 

Комплексний підхід у здійсненні завдань фізичного виховання. 

Тема 3. Засоби фізичного виховання 

Загальна характеристика засобів фізичного виховання: гігієнічні фактори, 

оздоровчі сили природи, фізичні вправи. Вплив рухів, що входять до різних 

видів діяльності, та фізичний розвиток дітей. 

Фізична вправа – специфічний засіб фізичного виховання. Визначення 

поняття «фізична вправа». 

Характеристика фізичних вправ. 

Класифікація фізичних вправ, ознаки класифікації. 

Комплексне використання всіх засобів фізичного виховання – необхідна 

умова вираження завдань фізичного виховання. 

«Програма виховання і навчання в дитячому садку». Аналіз структури і 

змісту програми по фізичному вихованню. 

Тема 4. Навчання, виховання і розвиток в процесі фізичного 

виховання 

Зміст навчання в процесі фізичного виховання.  Виховуючий і 

розвиваючий характер навчання. Дидактичні принципи в навчанні рухів. 

Поняття про рухові вміння і навички. їх фізіологічна і психологічна суть. 

Закономірності формування рухових навичок: фазовість, хвилеподібність, 

позитивний і негативний. 

Особливості формування рухових навичок у дітей дошкільного віку. 

Взаємозв’язок формування рухових навичок і виховання фізичних якостей у 

дітей різних вікових груп. Роль свідомості і емоцій в процесі утворення 

рухових навичок. 

Класифікація і загальна характеристика методів і прийомів навчання 

фізичним вправам: 

а) наочні методи і прийоми навчання: показ фізичних вправ, наочні 

посібники, імітування, фізична допомога, зорові, слухові орієнтири; 

б) словесні методи і прийоми: назва вправ, опис, пояснення, вказівка, 

розпорядження, команда, питання до дітей, бесіда, розповідь та ін. 

в) практичні методи і прийоми навчання: виконання вправ без змін, із 

змінами, в ігровій формі та змагальній. 

Співвідношення методів і прийомів навчання в роботі з дітьми різних груп 

на всіх етапах навчання фізичним вправам. Методика розвитку фізичних 

якостей. 

 



Тема 5. Методика навчання фізичним вправам 

Гімнастика. Стройові вправи. 

Визначення, види, загальна характеристика стройових вправ, їх значення, 

методика навчання стройовим вправам дітей різних вікових груп. 

Основні поняття: колона, шеренга, шикування по одному, по двоє, по троє. 

Тема 6. Основні рухи 

Визначення, види, загальна характеристика основних рухів (ходьба, біг, 

лазіння, стрибки, метання, вправи у рівновазі). 

Ходьба (біг, лазіння, стрибки, метання, вправи у рівновазі). 

Значення, види, особливості виконання дітьми. Техніка виконання. 

Методика навчання основних рухів: організація дітей, послідовність навчання, 

прийоми навчання окремих видів рухів; підготовчі вправи, попередження і 

виправлення помилок, дозування фізичного навантаження, прийоми страховки 

та попередження травм, вимоги до фізкультурного інвентарю і місць 

проведення занять, музичний супровід. 

Тема 7. Загальнорозвиваючі  вправи 

Загальна характеристика, значення. Класифікація загальнорозвиваючих 

вправ. Використання предметів і вимоги до них. Підготовка, прийоми роздачі і 

збору предметів, їх розміщення. Термінологія і правила запису 

загальнорозвиваючих вправ. Характеристика вихідних положень тулуба, ніг, 

рук. 

Методика навчання загальнорозвиваючим вправам. Організація дітей 

різних вікових груп, прийоми навчання, попередження і виправлення помилок, 

темп виконання і дозування фізичного навантаження, музичний супровід. 

Тема 8. Рухливі ігри 

Визначення і значення рухливої гри. Класифікація рухливих ігор. 

Варіантність рухливих ігор та їх ускладнення. Характеристика рухливих ігор 

для кожної вікової групи. 

Методика проведення рухливих ігор: збір на гру, створення інтересу до 

гри. Організація дітей на гру, пояснення гри, розподіл ролей, розмітка 

майданчика, розміщення дітей, роздача інвентарю, атрибутів до гри, команди і 

сигнали до початку дії, особливості керівництва рухами, поведінкою дітей 

різних вікових груп в процесі гри, темп виконання фізичних вправ і дозування 

фізичного навантаження. Моторна цільність. Тривалість, повторення гри в 

цілому. Музичний супровід. 

Особливості методики проведення рухливих ігор в різних вікових групах. 

Особливості методики проведення рухливих ігор в мішаній групі. Особливості 

проведення рухливих ігор в різні пори року чи майданчику. 

Методика проведення ігор-естафет, атракціонів. Народні ігри і особливості 

їх проведення в різних вікових групах. 

Тема 9. Спортивні вправи, ігри спортивного характеру, розваги 

Загальна характеристика спортивних вправ, ігор та розваг. їх значення та 

місце у режимі для дошкільних закладах і сім’ї. 

Основні положення методики проведення спортивних вправ, ігор та 

розваг. 

 

 



Тема 10. Ковзання на крижаних доріжках 

Загальна характеристика. Способи ковзання та їх значення. Методика 

навчання ковзання по крижаних доріжках дітей різних вікових груп: організація 

дітей, прийоми навчання, попередження і виправлення помилок, дозування 

фізичного навантаження, чергування ковзання з відпочинком. Тривалість 

ковзання. 

Тема 11. Катання на санках 

Загальна характеристика, значення катання на санках. Типи санок. 

Підготовка гірки. Методика навчання: організація дітей, попередження і 

виправлення помилок, ускладнення завдань, темп виконання вправ і дозування 

фізичного навантаження, тривалість катання на санках. Попередження травм. 

Правила поведінки дітей. 

Характеристика ігор на санках і особливості методики їх проведення з 

дітьми різних вікових груп. 

Тема 12. Їзда на велосипеді, роликових ковзанах, катання на 

спортролерах 

Загальна характеристика, їх значення. Методика навчання: організація 

дітей, прийом навчання, попередження і виправлення помилок, ускладнення 

завдань, темп виконання вправ і дозування фізичного навантаження, тривалість 

катання. Запобігання травматизму і забезпечення страхування, правила їзди на 

велосипеді, самокаті, спортролері, роликових ковзанах. 

Характеристика ігор та особливості їх проведення з дітьми різних вікових 

груп. 

Тема 13. Спортивні ігри 

Городки. Загальна характеристика. Значення ігор городки. Підготовка 

місця, інвентарю для проведення гри. Побудова та методика проведення занять 

по вивченню гри городки з дітьми дошкільного віку. Особливості керівництва 

ними. Правила гри городки для дошкільників. 

Бадмінтон. Загальна характеристика. Значення ігор в бадмінтон. 

Підготовка місця, інвентарю для проведення гри. Побудова та методика 

проведення занять по вивченню ігор в бадмінтон з дітьми дошкільного віку. 

Особливості керівництва ними. Правила ігор в бадмінтон для дошкільників. 

Настільний теніс. Загальна характеристика. Значення ігор в настільний 

теніс. Підготовка місця, інвентарю для проведення гри. Побудова та методика 

проведення занять по вивченню ігор в настільний теніс з дітьми дошкільного 

віку. Особливості керівництва ними. Правила ігор в настільний теніс для 

дошкільників. 

Баскетбол. Загальна характеристика. Значення ігор в баскетбол. Підготовка 

місця, інвентарю для проведення гри. Побудова та методика проведення занять 

по вивченню ігор в баскетбол з дітьми дошкільного віку. Особливості 

керівництва ними. Ігри з елементами баскетболу. Правила ігор в баскетбол для 

дошкільників. 

Футбол. Загальна характеристика. Значення ігор в футбол. Підготовка 

місця, інвентарю для проведення гри. Побудова та методика навчання 

елементам гри в футбол з дітьми дошкільного віку. Ігри з елементами футболу. 

Правила ігри в футбол для дошкільників. 



Хокей. Загальна характеристика та значення гри в хокей. Підготовка місця 

та інвентарю для проведення гри. Методика навчання елементам гри в хокей з 

дітьми дошкільного віку. Ігри з елементами хокею. Правила гри в хокей для 

дошкільників. 

Ігри-розваги. Загальна характеристика ігор-розваг. Їх значення. Підбір, 

організація і проведення ігор-розваг в дошкільних закладах. 

Тема 14. Форми роботи по фізичному виховання в дошкільних 

установах 

Різноманітність форми роботи по фізичному вихованню в дошкільних 

установах та їх взаємозв’язок: 

фізкультурні заняття;  

фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультхвилинки та 

фізкультпаузи, загартовуючи процедури в поєднання з фізичними вправами);  

повсякденна робота по фізичному вихованню (рухливі ігри, самостійне 

виконання дітьми фізичних вправ, фізкультурні прогулянки за межі дитсадка, 

індивідуальна робота з дітьми і з підгрупами дітей);  

активний відпочинок (фізкультурні розваги та свята, дні здоров’я);  

домашні завдання. Взаємозв’язок занять фізичними вправами з різними 

видами діяльності.  

Режим рухової діяльності дітей різних вікових груп.  

Тема 15. Фізкультурні заняття  

Значення, завдання, структура і зміст фізкультурного заняття. 

Взаємозв’язок частин заняття. Тривалість заняття в цілому і його частин в 

різних вікових групах. Типи фізкультурних занять.  

Методика проведення фізкультурних занять з дітьми різних вікових груп. 

Способи організації дітей, місце навчання фізичних вправ на заняттях, темп 

виконання фізичних вправ і дозування фізичного навантаження, моторна 

цільність.  

Методика проведення фізичних вправ в кожній частині заняття.  

Особливості змісту і методики проведення фізкультурних занять в мішаній 

за віком групі. Особливості змісту і методика проведення занять на повітрі в 

різні пори року.  

Тема 16. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня  

Ранкова гімнастика.  

Значення ранкової гімнастики. Побудова підбір вправ в залі і на повітрі, 

складання комплексів ранкової гімнастики.  

Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми різних вікових груп: 

організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, специфіка виправлення 

помилок, темп виконання фізичних вправ і дозування фізичного навантаження, 

моторна цільність, тривалість ранкової гімнастики в різних вікових групах.  

Особливості проведення ранкової гімнастики в мішаній за віком групі. 

Особливості проведення ранкової гімнастики на повітрі. Медико-педагогічний 

контроль за умовами проведення ранкової гімнастики та за навантаженням. 

Тема 17. Загартовуючі процедури в поєднанні з фізичними вправами 

Своєрідність загартовуючих процедур в поєднанні з фізичними вправами. 

Підбір фізичних вправ для повітряних, сонячних і водних процедур та 

особливості методики їх проведення з дітьми різних вікових груп. 



Організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, темп виконання і 

дозування фізичного навантаження. Тривалість виконання вправ і загартовуючи 

процедур з дітьми різних вікових груп. 

Особливості методики проведення загартовуючи процедур в мішаній за 

віком групі. 

Тема 18. Фізкультхвилинки та фізкультпаузи 

Необхідність проведення фізичних вправ в процесі занять з малювання, 

ліплення, розвитку мови, та між заняттями. Підбір фізичних вправ в різних 

вікових групах, методика проведення вправ з дітьми різних вікових груп: 

організація дітей, прийоми проведення фізичних вправ, темп виконання 

фізичних вправ і дозування фізичного навантаження, тривалість 

фізкультхвилинок та фізкультпауз. 

Тема 19. Фізкультурні розваги 

Значення, види, зміст і структура розваг та їх місце в режимі дня. 

Методика проведення фізкультурних розваг з дітьми різних вікових груп: 

організація дітей, виконання дітьми фізичних вправ, дозування фізичного 

навантаження, тривалість фізкультурних розваг. 

Особливості методики проведення фізкультурних розваг у мішаній за 

віком групі. 

Тема 20. Фізкультурні свята, дні здоров’я 

Значення фізкультурних свят, днів здоров’я у вирішенні завдань фізичного 

виховання. Особливості змісту і побудови фізкультурних свят, днів здоров’я. 

Вибір фізкультурного інвентарю то його святкове оформлення. Підготовка 

приміщення чи ділянки. 

Методика проведення свят чи днів здоров’я з дітьми різних вікових груп: 

організація дітей, послідовність виконання дітьми фізичних вправ, рухливих 

ігор з елементами змагання, нескладних естафет, атракціонів, регулювання 

фізичного навантаження, тривалість свят в різних вікових групах. Роль 

ведучого та його помічників в проведенні свята. Участь батьків. Сюрпризний 

момент та методика його проведення. Роль музики на святі. 

Тема 21. Планування та облік роботи по фізичному вихованню 

Значення планування та обліку роботи по фізичному вихованню і їх 

взаємозв’язок, види планування: загальний план роботи дошкільної установи 

(розділ «фізичне виховання»), план-графік розподіл фізичних вправ на рік, 

квартал, календарне планування, плани-конспекти фізкультурних занять, 

ранкової гімнастики, рухливих ігор та ін. форми роботи по фізичному 

вихованню. 

Види обліку рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості дітей. 

Тема 22. Обладнання та інвентар для роботи по фізичному вихованню 

в дошкільних установах 

Значення матеріальної бази для роботи по фізичному вихованню в 

дошкільній установі. Вимоги до фізкультурного обладнання і його розміщення 

у фізкультурному залі, групових кімнатах. 

Планування і обладнання фізкультурного майданчика, міні стадіону, 

групових ділянок для дітей різних вікових груп в різні пори року. Збереження 

фізкультурного обладнання в приміщенні і на майданчику. 
 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

«ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 

1. Предмет та завдання дошкільної педагогіки як науки.  

2. Українська етнопедагогіка як основа наукової педагогіки,її компоненти.  

3. Сучасний дошкільний заклад. Типи і види дошкільних закладів.  

4. Характеристика програм виховання і навчання дітей дошкільного віку.  

5. Система підготовки фахівців з дошкільної освіти в Україні. Суть і 

функції професійної діяльності спеціалістів з дошкільного виховання.  

6. Методи навчання та своєрідність їх використання в процесі навчання 

дітей дошкільного віку.  

7. Зміст, завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.  

8. Зміст, завдання та засоби розумового виховання дітей дошкільного віку.  

9. Сенсорне виховання як основа розумового виховання.  

10. Форми навчання дітей дошкільного віку та їх характеристика.  

11. Мета, завдання та засоби морального виховання дітей дошкільного 

віку.  

12. Завдання та засоби трудового виховання дітей дошкільного віку.  

13. Своєрідність дитячої праці, її виховне значення. Види та форми 

організації дитячої праці.  

14. Особливості періоду раннього дитинства. Загальні вимоги до 

організації життя і виховання дітей раннього віку.  

15. Значення, завдання та засоби естетичного виховання дітей дошкільного 

віку.  

16. Гра – провідна діяльність дошкільника. Сучасна класифікація дитячих 

ігор.  

17.Сюжетно-рольові ігри, їх своєрідність, значення у вихованні та прийоми 

керівництва ними.  

18.Будівельні ігри, їх своєрідність та прийоми керівництва ними. 

19.Дидактичні ігри, їх своєрідність та прийоми керівництва ними.  

20.Іграшка, історія її виникнення. Види іграшок та їх характеристика. 

21. Виховання у дітей гуманних почуттів.  

22. Виховання морально-вольових якостей у дітей дошкільного віку.  

23.Виховання вольової поведінки та дисциплінованості у дітей 

дошкільного віку.  

24.Виховання у дітей культури поведінки. 

25.Виховання патріотичних почуттів у дошкільників. 

26.Теоретичні основи навчання дітей дошкільного віку.  

27.Сучасні форми організації навчання в дошкільному закладі.  

28.Зміст та форми планування навчально-виховної роботи в дошкільних 

закладах. 

29. Роль сім’ї у вихованні дітей. Форми і методи співробітництва 

дошкільного закладу з сім’єю.  

30.Наступність в роботі дитячого садка і школи. Форми роботи 

дошкільного закладу з сім’єю.  



31.Організація та методика проведення ігор-занять з сенсорного виховання 

дітей раннього віку. 

32. Організація життєдіяльності дітей у групах  дошкільного віку.  

33. Умови підготовки дітей до школи в сім’ї і дошкільному закладі.  

34. Становлення та розвиток дошкільної педагогіки на різних етапах 

людського суспільства.  

35. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні, його 

актуальні проблеми та перспективи.  

 

«МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОЇ  МОВИ З МЕТОДИКОЮ 

ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ» 

1. Організація спілкування дітей у різних видах діяльності як засіб 

здійснення програми з розвитку та навчання дітей рідної мови.  

2. Планування та методика проведення занять з розвитку мовлення та 

навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах.  

3. Характеристика словесних методів розвитку та навчання дітей рідної 

мови.  

4. Практичні методи, їх характеристика та використання в процесі 

розвитку та навчання дітей рідної мови.  

5. Завдання розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.  

6. Методика роботи з поетичними творами в дошкільному закладі.  

7. Методика художнього читання та розповідання дітям.  

8. Методика навчання дітей описовим розповідям.  

9. Методика роботи з дидактичною картиною в процесі формування 

зв’язного мовлення.  

10. Дидактичні ігри та їх роль в розвитку зв’язного мовлення.  

11. Методика навчання дітей розповідям з власного досвіду.  

12. Методика навчання дітей творчої розповіді.  

13. Методика навчання переказу художніх творів у різних вікових групах 

дошкільного закладу.  

14. Спостереження як метод безпосереднього ознайомлення з 

навколишнім. Види спостережень, методика їх проведення в різних вікових 

групах.  

15. Використання тематичного планування роботи з ознайомлення з 

навколишнім дітей старшого дошкільного віку.  

16. Організація гурткової роботи з української літератури з дітьми 

старшого дошкільного віку.  

17. Організація та проведення інтегрованих занять з розвитку мовлення 

дітей дошкільного віку.  

18. Театралізовані ігри як засіб розвитку мовлення дошкільників.  

19. Здійснення краєзнавчої роботи в процесі ознайомлення з навколишнім 

дітей дошкільного віку.  

20. Особливості мовленнєвої діагностики дітей дошкільного віку.  

21. Методи формування граматичної правильності мови та їх використання 

в роботі з дітьми.  

22. Методика виховання звукової культури мови в різних вікових групах.  

23. Навчання звукового аналізу слів дітей старшого дошкільного віку.  



24. Планування роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі.  

25. Організація роботи з розвитку мовлення у повсякденному житті. 

26. Умови успішного розвитку мови дітей.  

27. Методика використання бесіди як методу розвитку зв’язного мовлення 

в старшій групі.  

28. Види дитячих розповідей, їх характеристика.  

29. Використання наочних методів навчання в процесі здійснення завдань 

розвитку мовлення дітей дошкільного віку.  

30. Методичне керівництво роботою з розвитку мови в дошкільному 

закладі.  

31. Перевірка планів роботи з реалізації завдань розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку. Схема аналізу плану.  

32. Обладнання куточка книги дошкільного закладу.  

33. Зміст роботи по ознайомленню з навколишнім дітей старшого 

дошкільного віку.  

 

«ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З ПРИРОДОЮ» 

1. Організація та проведення екологічних екскурсій-експедицій в 

дошкільному закладі.  

2. Намітити план тематичної перевірки з питання «Надання дітям знань 

про явища природи».  

3. Методика організації та проведення занять з ознайомлення з природою.  

4. Влаштування кутка природи дошкільного закладу як компоненту 

еколого-розвивального середовища.  

5. Керівництво роботою з екологічного виховання в дошкільному закладі.  

6. Технології використання проектів у формуванні екологічної культури.  

7. Збирання та розповсюдження досвіду з екологічного виховання.  

8. Організація пошуково-дослідницької діяльності в природі з дітьми 

старшого дошкільного віку.  

9. Намітити попередню роботу до організації природознавчого свята.  

10. Організація та проведення екскурсії як однієї з форм роботи з 

ознайомлення дошкільників з природою.  

11. Методика ознайомлення дітей п’ятого року життя з явищами природи 

взимку.  

12. Спостереження – основний метод ознайомлення дошкільників з 

природою. Види та зміст спостережень за явищами та об’єктами природи.  

13. Інспектування роботи з екологічного виховання в дошкільному закладі.  

14. Екологічна культура та народні природознавчі традиції.  

15. Фіксація вражень про природу з метою закріплення природничих 

знань. Ведення календарів природи.  

16. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з сезонними 

явищами природи.  

17. Намітити схему орієнтовної моделі заняття з екологічного виховання 

дітей дошкільного віку.  

18. Організація та проведення екологічної стежини як форми роботи з 

екологічного виховання.  



19. Організація екологічних виставок та експозицій, колекціонування 

природного  матеріалу.  

20. Взаємодія з родиною з питань екологічного виховання дошкільників.  

21. Організація праці в природі в дошкільному закладі.  

22. Використання дидактичних ігор в процесі закріплення знань про 

природу.  

23. Організація пізнавальної діяльності дошкільнят у природничому 

довкіллі під час проведення цільових прогулянок.  

24. Формування екологічної культури дошкільників в процесі організації 

екологічних ігор.  

25. Організація пошукової діяльності дошкільників у кутку природи.  

26. Організація та проведення свят та розваг на природничому матеріалі.  

27. Методика проведення екскурсій в природу. Тематика і структура 

екскурсій в природу.  

28. Використання дитячої природознавчої літератури для розширення кола 

знань про природу.  

29. Використання словесних логічних завдань для закріплення знань про 

природу.  

30. Ознайомлення з властивостями природних матеріалів у процесі 

організації ігор з природним матеріалом.  

31. Використання моделей для ілюстрування розповіді вихователя про 

природу.  

32. Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності дітей у 

процесі спостереження.  

33. Методика ознайомлення старших дошкільників з рослинним світом 

рідного краю.  

 

«ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ 

КЕРІВНИЦТВА ЗОБРАЖУВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ» 

1. Особливості навчання малюванню  дітей І молодшої групи.  

2. Навчання предметного малювання старших дошкільників.  

3. Методика навчання декоративного малювання дітей середньої групи.  

4. Сюжетне малювання в ДНЗ. Значення, види та форми організації 

занять.  

5. Навчання ліпленню дітей ІІ молодшої групи.  

6. Методика навчання аплікації дітей середнього віку.  

7. Навчання конструюванню з будівельного матеріалу дітей молодшого 

віку.  

 

«МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» 

1. Організація пішохідних переходів за межі дошкільного навчального 

закладу з дітьми старшого дошкільного віку.  

2. Методика проведення занять з фізичної культури.  

3. Рухливі ігри та методика їх проведення.  

4. Формування рухової активності на протязі дня у дітей дошкільного 

віку.  



5. Методика ознайомлення з загальнорозвиваючими вправами дітей 

дошкільного віку.  

6. Організація здоров’язберігаючого режиму в дошкільному навчальному 

закладі.  

7. Розкрити принципи загартовування, форми загартовуючи процедур.  

8. Охарактеризувати основні форми спільної роботи дитячого садка і сім’ї 

з питань фізичного виховання.  

9. Особливості методики навчання дітей гри у бадмінтон.  

10. Охарактеризувати загальні основи методики навчання дітей ходьби на 

лижах.  

 

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ» 

1. Формування уявлень про час у дітей молодшої і середньої груп.  

2. Методика ознайомлення з днями тижня дітей дошкільного віку.  

3. Форми організації роботи з математики в дитячому садку.  

4. Заняття – основна форма роботи з ФЕМУ в дитячому садку.  

5. Ознайомлення з процесом просторового розрізнення напрямків дітьми 

молодшого дошкільного віку.  

6. Орієнтування в просторі дітей старшого дошкільного віку.  

7. Вимоги до планування роботи з математики.  

8. Лічба з участю різних аналізаторів.  

9. Врахування вікових особливостей при формуванні уявлень про форму 

у дітей молодшого дошкільного віку.  

10. Узагальнення знань про геометричні фігури у дітей старшого 

дошкільного віку.  

11. Розкрити особливості методики ознайомлення з цифрами дітей 

дошкільного віку.  

12. Роль дидактичної гри в формуванні елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку.  

13. Методика ознайомлення з числом дітей дошкільного віку.  

14. Ознайомлення з арифметичними задачами дітей старшого дошкільного 

віку.  

15. Методика роботи зі складом числа з одиниць дітей старшого 

дошкільного віку.  

16. Порівняння предметів за величиною дітьми молодшого дошкільного 

віку.  

17. Методика ознайомлення з умовними мірами дітей дошкільного віку.  

18. Формування «відчуття часу» у дітей старшого дошкільного віку.  

19. Вимоги до наочного матеріалу з формування елементарних 

математичних уявлень.  

20. Сприймання і відтворення множин дітьми дошкільного віку.  

21. Форми спільної роботи дитячого садка і сім'ї з питань математичного 

розвитку дітей.  

22. Показники готовності дітей до вивчення математики у першому класі.  

23. Значення і основні завдання з формування елементарних математичних 
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