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Пояснювальна записка 

 
 

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових методик є 

перевірка рівня сформованості професійної компетентності, визначення 

відповідності професійної підготовки випускника університету з напряму 

підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» вимогам освітнього стандарту.  

Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових 

методик випускники мають продемонструвати рівень знань та умінь із 

навчальних дисциплін професійного спрямування: «Теорія та методика 

формування елементарних математичних уявлень», «Основи 

природознавства з методикою», «Основи образотворчого мистецтва з 

методикою керівництва», «Теорія і методика співпраці з родинами», «Теорія 

і методика ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям», «Теорія і 

методика фізичного виховання та валеологічної освіти»,  «Дошкільна 

лінгводидактика»,  «Дитяча література», «Методика проведення роботи з 

народознавства», «Підготовка дитини до школи», «Теорія і методика ігрової 

діяльності» . 

Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену: 

– перевірка та оцінка якості теоретичної і професійно-практичної 

фахової підготовки випускників, встановлення її відповідності 

вимогам освітнього стандарту з напряму підготовки 6.010101 

«Дошкільна освіта»; 

– виявлення рівня сформованості особистісно-професійної культури 

випускника, поєднання його теоретичних знань із професійними 

уміннями і навичками, загальної культури та культури володіння 

державною мовою. 

В основу розроблення змісту комплексного кваліфікаційного екзамену 

покладено компетентнісний підхід. Екзаменаційні білети комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фахових методик складаються із завдань 

аналітико-конструктивного змісту (розв’язання педагогічної ситуації та 



 3 

виконання практичного завдання), що охоплюють коло основних проблем у 

галузі виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку.  

Оцінювання відповідей студентів здійснюється з урахуванням таких 

показників: повнота і змістовність відповіді; логічність і грамотність 

побудови відповіді; методична компетентність; оригінальність вирішення 

завдання; самостійність умовиводів.  

Характеристика рівнів оцінювання відповіді випускника: 

 Високий рівень характеризується глибиною і міцністю засвоєння змісту 

фахових дисциплін, володінням сучасними технологіями виховання і 

навчання дітей дошкільного віку, логічністю і грамотністю відповіді на 

питання білету, готовністю успішно вирішувати практичні завдання, 

обґрунтовувати прийняте рішення, умінням узагальнювати, систематизувати 

теоретичний матеріал і практично застосовувати його у професійній 

діяльності. 

Про достатній рівень підготовленості випускника свідчать: ґрунтовне 

володіння навчальним матеріалом, знання сучасних технологій виховання і 

навчання дітей дошкільного віку, точні по суті та граматично правильні 

відповіді, уміння використовувати теоретичні положення фахових методик 

під час виконання практичних завдань.  

  Середній  рівень характерний для випускників, які опанували лише 

основний навчальний матеріал, мають поверхові уявлення про окремі сучасні 

технології виховання і навчання дітей дошкільного віку, допускають 

неточності та виявляють певну неконкретність у відповідях, відчувають 

труднощі у формулюванні визначень основних понять, можуть порушувати 

послідовність викладу матеріалу, аналітико-конструктивні завдання 

вирішують зі значною кількістю недоліків. 

 Рівень теоретичної і практичної підготовленості нижче середнього 

визначається як низький рівень та фіксується незадовільною оцінкою. 
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Кількісні показники успішності оцінювання відповіді випускника на 

кваліфікаційному екзамені з фахових методик подано у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Кількісні показники успішності оцінювання відповіді випускника 

на кваліфікаційному екзамені з фахових методик 

  Кількість балів 
 Рівні Виконання 

аналітичного завдання 
Виконання аналітико-

конструктивного завдання 
Загальна 
оцінка 

1. Високий 90 – 100 90 – 100 180 – 200 
2. Достатній 75 – 89 75 – 89 150 – 178 
3. Середній 60 – 74 60 – 74 120 – 148 
4. Низький 1 – 59 1 – 59 2 –118 

Коефецієнт до розрахунку: 2 
 

Систему кількісних показників успішності та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у таблиці 2. 
 

Таблиця 2.  
Порядок переведення кількісних показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 
 

Підсумкова кількість балів 
(max – 100) 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за шкалою 
ECTS 

90-100 «відмінно» A  
89-81 
80-75 

«добре» В 
С 

74-66 
65-60 

«задовільно»  D 
E 

1-59 «незадовільно»                     F 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ 

Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку, 

сприймання і відтворення кількості предметів дітьми раннього та молодшого 

дошкільного віку. Особливості формування уявлень про множину у дітей 

старшого дошкільного віку. Роль різних аналізаторів у формуванні уявлень 

про множину. Способи порівняння множин та формування у дітей уявлень 

про множину в різних вікових групах. 

Розвиток у дітей уявлень про число, лічбу в різних вікових групах ДНЗ 

Особливості розвитку у дітей діяльності лічби. Розвиток у дітей дошкільного 

віку уявлень про число. Навчання дітей лічби вголос. Етапи лічильної 

діяльності, завдання навчання дітей лічби в різних вікових групах. Утворення 

чисел на основі порівняння множин в різних вікових групах. 

Навчання дітей розв’язування арифметичних прикладів та задач. 

Особливості навчання дошкільників розв'язанню арифметичних прикладів та 

задач. Роль прикладів та арифметичних задач в розумінні сутності 

арифметичних дій. Види арифметичних задач, які розв'язують дошкільники. 

Послідовні етапи та методичні прийоми в навчанні рішенню арифметичних 

задач та прикладів. 

Формування у дітей дошкільного віку уявлень про величину та 

вимірювання величин. Особливості сприймання величини дітьми дошкільного 

віку. Завдання ознайомлення дошкільників з величиною предметів. Методи і 

прийоми формування уявлень і понять про величину предметів в старшому 

дошкільному віці. Особливості навчання дітей елементам вимірювальної 

діяльності. Ознайомлення дітей дошкільного віку загальноприйнятими мірами 

вимірювання (сантиметр, метр, літр, кілограм).  

Формування уявлень про форму предметів та геометричні фігури в 

різних вікових групах. Завдання ознайомлення дітей з формою предметів та 
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геометричними фігурами. Методи, прийоми ознайомлення дітей з формою 

предметів та геометричними фігурами в різних вікових групах. 

Особливості часових уявлень дітей дошкільного віку. Формування 

уявлень про час, та «відчуття часу» у дітей дошкільного віку. Час і його 

особливості. Завдання з навчання дітей орієнтуванню в часі та формування 

часових уявлень у дошкільників. Методика формування часових уявлень у дітей 

старшого дошкільного віку та орієнтування їх в часі. 

Наступність у роботі ДНЗ і школи у навчанні математиці Вимоги 

початкової школи до математичної підготовки дітей в дитячому садку. 

Наступність у змісті та методах навчання дітей математики в дитячому садку та 

школі. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Грибанова О.К., Щербакова К.Й., Бєлова С.Ф., Назаренко К.В. 

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей / 

О.К.Грибанова, К.Й.Щербакова,С.Ф. Бєлова,К.В. Назаренко.  – К.: Вища 

школа, 1987. – 215 с. 

2. Конфорович А.Г.Формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку / А.Г. Конфорович, З.Є. Лебедєва. – К.: 

Вища школа, 1976. 250 с. 

3. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников / Под ред. Столяра А.А. – М.: Просвещение, 1988. – 303 с. 

4. Щербакова К.Й. Методика формування елементів математики у 

дошкільників /К.Й. Щербакова. – К.: Європейський університет, 2011. –262с. 

5. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних 

математичних уявлень у дошкільників / К.Й. Щербакова.  – К.: Вища освіта, 

1996. – 240 с. 

 

 
 



 7 

ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА 

Поняття  мова, мовлення, знаки мови, фонеми, звуки, культура 

мовлення, навчання, розвиток тощо. Форми роботи з розвитку мовлення 

дітей в ДНЗ. Види занять з мовленнєвого спілкування, їх специфіка. Вимоги 

до організації та проведення мовленнєвих занять. Особливості проведення 

занять з мовленнєвого спілкування в різних вікових групах. Завдання, зміст, 

засоби, методи і прийоми розвитку мовлення  дітей.    

Поняття  звукової культури мовлення. Завдання виховання ЗКМ. 

Система роботи з виховання звукової культури мовлення. Формування 

правильної звуковимови; розвиток фонематичного слуху, мовного дихання, 

дикції, сили голосу, інтонації. Робота з виховання ЗКМ на заняттях і у 

повсякденному житті. 

Завдання і зміст  словникової роботи з дошкільниками. Принципи 

словникової роботи. Методи і прийоми словникової роботи. Розвиток  

словника дітей на заняттях. 

Поняття граматичної будови мови. Типові граматичні помилки в 

мовленні дітей, їх причини. Завдання  формування граматичної правильності 

мовлення. Методи та прийоми формування граматично правильного 

мовлення. Дидактичні ігри та вправи з граматики. Формування граматичної 

правильності мовлення на заняттях і у  повсякденному житті. 

Поняття зв’язного мовлення. Завдання розвитку діалогічного мовлення в 

дошкільному дитинстві. Методи та прийоми розвитку діалогічного мовлення. 

Бесіда – основний метод розвитку  діалогічного мовлення. Значення бесід. 

Види бесід.  Тематика підсумкових бесід. Підготовка вихователя  та дітей до 

бесіди. Структура бесіди. Види запитань вихователя, вимоги до запитань 

вихователя  та  відповідей дітей. 

Завдання розвитку монологічного мовлення дітей. Методи та прийоми 

навчання дітей монологічного мовлення. Переказ літературних творів. 

Значення переказу. Вимоги до творів для переказу дітьми, їх підбір для дітей 

різних вікових груп. Види переказу. Прийоми навчання. 
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Поняття розповіді. Класифікація дитячих розповідей. Послідовність 

введення в роботу розповідей різних видів. Прийоми навчання розповідання. 

Описова розповідь. Види. Методика навчання опису. 

Поняття художньо-мовленнєвої діяльності, її компоненти.  Види 

художньо-мовленнєвої діяльності. Змістова характеристика  художньо-

мовленнєвої діяльності художньо-мовленнєва компетенція.  Завдання і зміст 

роботи дошкільного навчального закладу по ознайомленню дітей з 

художньою літературою. Принципи відбору художніх творів для дітей та  

принципи ознайомлення дітей з художніми творами. Особливості 

сприймання дітьми художніх творів. Форми роботи з книгою. 

Етапи навчання дітей грамоти. Завдання та зміст навчання дітей 

старшого дошкільного віку грамоти.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Богуш А. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови: [підручник]. – К., 2007. 

2. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо 

мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних  закладах:[підручник 

для студентів ВНЗ факультетів дошкільної освіти]. – К., 2006. 

3. Богуш А., Орланова Н., Зеленко Н., Лихолєтова В. Методика 

розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному  закладі. 

– К.,1992. 
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ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ 

Необхідність організації куточка природи, його навчально-виховне 

Розміщення і обладнання куточка природи. Створення науково-

природничого центру в куточку природи. Вимоги до його обладнання.  

Правила підбору об'єктів для куточка природи: врахування 

можливостей утримання об'єкта в умовах жилого приміщення, безпечність 

для дітей, відповідність вимогам програм, доступність для догляду. 

Види спостережень і їх зміст у кожній віковій групі. Методика 

організації та проведення спостережень з дітьми різного віку. Основні етапи 

процесу спостереження. Послідовність розгляду рослин і тварин, об'єктів та 

явищ неживої природи. Прийоми активізації пізнавальної діяльності дітей у 

процесі спостереження. Підготовка вихователя до проведення спостережень. 

Навчально-виховне значення праці, її своєрідність. Педагогічні та 

гігієнічні вимоги до праці дітей. Види та зміст праці дітей у природі в різних 

вікових групах. Форми організації праці дітей у природі. Методика 

керівництва різними формами організації праці дітей різного віку. 

Дидактичні ігри та їх роль в ознайомленні дітей з природою. 

Своєрідність дидактичних ігор, їх зміст, організація та методика 

керівництвами в різних вікових групах. 

Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід, їх зміст. 

Вимоги до проведення бесід, методика проведення. 

Поняття про екологію, екологічну освіту, екологічне виховання. Зміст і 

завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку. Сучасні 

дослідження О. Білан, Н.В.Лисенко, З.П. Плохій та інших науковців з питань 

екологічного виховання дошкільників. Виховання позитивного емоційного 

ставлення до природи у дітей дошкільного віку. Формування у дошкільників 

первинних уявлень про екологічні зв'язки в природі. Методика екологічного 

виховання дошкільників. Організація практичної екологічно доцільної 

діяльності дітей в природі. Екологічна стежина. Організація та методика 

проведення роботи на екологічній стежині. Сімейна екологічна стежина. 
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Ознайомлення з правилами природокористування. Екологічні знаки. Аналіз 

педагогічного досвіду з проблем екологічного виховання дошкільників. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Білан О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 

1996. – 70с. 

2. Лисенко  Н.В. Екологічне виховання дошкільників. – К.: Освіта, 

1993. 160с. 

3. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К.: 

Вища школа, 1995. – 255 с. 

4. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України. – К.: 

Вища школа, 1995. – 335 с. 

5. Яришева Н.Ф. Екологічне виховання дошкільників. – К.: Грамота, 

2001. –55с. 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА  

Література – один із важливих факторів інкультурації та соціалізації 

дитини. Слов’янська міфологія як складник духовного розвитку сучасної 

дитини. Фольклор у контексті національної культури. Жанри дитячого 

фольклору. Мова фольклору у контексті літературної мови. 

Авторська література. Її різновиди, специфіка української авторської 

літератури. Жанровими особливості: байка, оповідання, казка, притча, вірш, 

віршована оповідь, науково-художня оповідь. Тематичне розгалуження прози 

(природничо-пізнавальна, культурно-освітня, соціально орієнтована, 

дидактично-виховна, національно-патріотична).Тематика поезії: пейзажна, 

жанрово-побутова, патріотична, дидактична. Жанр літературної казки. 

Основні положеннями методики щодо ознайомлення дітей дошкільного 

віку з літературними творами різних жанрів: казками, прозовими, поетичними 

творами. Методика вивчення віршованих творів, ознайомлення дошкільників 

із літературними постатями. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Богданець-Білоскаленко Н.Українська дитяча література. 

Навч.посібник. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 280 с. 

2. Бойко В., Грицай М, Дунаєвська Л. Українська народна поетична 

творчість.К., 1983. 

3. Закувала зозуленька. Антологія української народнопоетичної 

творчості. –К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

4. Дзюбишина-Мельник Н. Фольклор і сучасна дитина. К., 1992. – 68 

с. 

5. Золотий колосок. Хрестоматія / Упоряд. Н.Дзюбишина-Мельник. – 

К.:Освіта, 1994. – 567 с. 

6. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред.. В.Г. 

Дончика. К.: Либідь, 1998. – 464 с. 

7. Українська дитяча література. Хрестоматія. /Упоряд. Л.Козачок. – 

К.: Вища школа 2002. – 354 с.  

8. Українська дитяча література. Хрестоматія. У 2-х томах  Упор. 

І.Луценко,А.Подолинний, Б.Чайковський. – К.: Вища школа, 1992.  

 

 

ТЕОРІЯ І  МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА 

ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Види основних рухів та їх характеристика (ходьба, біг, лазіння, 

стрибки, метання, вправи у рівновазі). Зміст та методика навчання основних 

рухів дітей дошкільного віку. Класифікація загальнорозвивальних вправ. 

Методика проведення загальнорозвивальних вправ з дітьми дошкільного 

віку. 

Характеристика рухливих ігор як засобу та методу фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. Значення рухливих ігор для всебічного 

розвитку дитини дошкільного віку. Класифікація рухливих ігор. Методика 

проведення рухливих ігор з дітьми дошкільного віку.  
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Форми фізкультурно-оздоровчої роботи з фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. Фізкультурні заняття в системі фізичного виховання дітей 

дошкільного віку: значення, типи, структура. Способи організації дітей для 

виконання основних рухів на занятті з фізичної культури. Ранкова 

гімнастика: значення, структура, особливості змісту в залі та на повітрі. 

Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах. 

Особливості проведення гімнастики після сну в різних вікових групах. 

Фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи як засіб підвищення 

працездатності дітей у процесі розумової діяльності. Форми активного 

відпочинку у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Фізкультурні розваги, дні здоров’я, піші переходи як засіб залучення дітей до 

різних видів рухової діяльності.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бєленька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – 

від родини– К.: СПД Богданова А.М., 2006.– 220 с. 

2. Богініч О.Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами 

гри –К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.- 126 с. 

3. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного 

виховання дітей дошкільного віку Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 

Суми:ВТД «Університетська книга», 2010. – 428 с. 

4. Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Сюжетні заняття 

з фізичної культури з дітьми дошкільного віку. – К.: ІЗМН, 1996. – 132 с. 

5. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному 

навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації // Дошкільне 

виховання. – 2004. – №10. – С. 5-7. 
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ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА 

Види образотворчої діяльності – малювання, ліплення, аплікація, 

конструювання. Малювання – основний вид образотворчої діяльності дітей 

дошкільного віку, його особливості. 

Основні складові предметного зображення в малюнку. Види 

предметного малювання. Завдання і зміст предметного малювання в 

молодшому, середньому, старшому дошкільному віці, спрямовані на 

відкриття потенційних можливостей для розвитку і творчої самореалізації 

дитини. 

Обладнання, організація і методика занять з предметного малювання в 

різних вікових групах. Підбір методів і прийомів навчання предметного 

малювання в залежності від віку дітей і виду предметного зображення. 

Особливості сюжетно-тематичного малювання в дошкільному віці. 

Види сюжетно-тематичного малювання. Завдання і зміст сюжетно-

тематичного малювання в різних вікових групах. Використання композиції, 

колориту, різних технік виконання, засобів передачі виразності сюжетно-

тематичного малюнка. Особливості організації і проведення занять з 

сюжетно-тематичного малювання. 

Декоративне малювання в дошкільному віці. Ознайомлення з 

декоративно-прикладним мистецтвом – основа розвитку прийомів побудови 

візерунка, засіб художнього і національного виховання. 

Мистецтво скульптури – важливий, ефективний і діючий засіб розвитку 

світосприймання дитини. Завдання і зміст навчання ліплення в молодшому, 

середньому, старшому дошкільному віці. Особливості пластичних форм, що 

створюють діти різного дошкільного віку. 

Організація та обладнання занять з ліплення. Методика організації 

пізнавального спілкування з дітьми в середовищі мистецтва скульптури. 

Використання інформаційно-рецептивних, репродуктивних, пошукових 

методів і прийомів при організації і проведенні занять ліплення. 
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Сюжетно-тематичне ліплення дошкільників, особливості проведення 

занять. Навчання декоративного ліплення. Підготовча робота  до 

декоративного ліплення в молодшому дошкільному віці. Завдання, зміст і 

методика навчання декоративного ліплення в старшому дошкільному віці. 

Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва. Завдання і зміст 

навчання аплікації в різних вікових групах. Характеристика предметної, 

декоративної та сюжетно-тематичної аплікації в дошкільному віці. 

Організація та облаштування занять з аплікації. Методика організації  

пізнавально-розважального спілкування з дітьми в середовищі художніх 

занять аплікацією. Використання інформаційно-рецептивних, практичних, 

пошукових та творчих методів в процесі художньо-творчих занять 

аплікацією. 

Художньо-конструктивна діяльність як продуктивний вид діяльності. 

Утилітарно-практичний, художньо-декоративний, пізнавальний та творчий 

характер конструктивної діяльності дітей дошкільного віку. Зв'язок 

конструктивної діяльності з іграми дітей та іншими видами образотворчої  

діяльності. Види художньо-конструктивної діяльності в ДНЗ. 

Завдання і зміст художньо-конструктивної діяльності в різних вікових 

групах ДНЗ. Методика організації навчально-розвивального спілкування з 

дітьми в середовищі художньо-конструктивної діяльності. Використання 

різноманітних методів в процесі організації конструктивної діяльності. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Ликова І.О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-

6 років «Кольорові долоньки». Формування естетичного і художніх 

здібностей в образотворчій діяльності. Х.- Ранок,2007. 

2. Ликова І.О. Образотворча діяльність в дитячому садку: планування, 

конспекти занять, методичні рекомендації. Молодша група. Х. – Ранок, 

2007. 
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3. Ликова І.О. Образотворча діяльність в дитячому садку. Середня група. 

Планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Х. – Ранок, 2007. 

4. Ликова І.О. Образотворча діяльність в дитячому садку. Старша група. 

Планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Х. – Ранок, 2007. 

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ 

Особливості становлення та розвитку інституту сім’ ї в Україні. 

Виникнення сім’ ї. Поняття про родину, рід, сім’ю. Особливості виховання 

дітей дошкільного віку в українській родині. Етнопедагогічні принципи 

виховання в сім’ ї. Виховна роль громади в українському суспільстві. Роль 

сім’ ї у формуванні особистості. Функції сім’ ї. Умови виховання дітей в сім’ ї. 

Типи сімей та їх характеристика. 

Характеристика стану сім’ ї в сучасному суспільстві. Стратифікація 

суспільства. Характеристика стратів суспільства в Україні та їх вплив на 

сімейне виховання. Характеристика вимог до педагога, який працює з дітьми 

різних стратів. Тенденції розвитку сучасної сім’ ї в Україні. Правові основи 

сімейного виховання. Проблема виховання дітей в сім’ ї в історії педагогіки 

(Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський, А. С. Макаренко,     

Л. Українка, Г. Ващенко, С. Русова, В. О. Сухомлинський). (2 год.) 

Характеристика стратегії та принципів виховання в сучасній сім’ ї. Мета, 

завдання та зміст сімейного виховання. Стилі виховання в сім’ ї. Вибір і 

використання форм, методів, прийомів виховання. Традиції сімейного 

виховання. 

Поняття про виховний потенціал сім’ ї. Мати – природний вихователь. 

Еволюція материнства. Роль матері і батька у становленні особистості. 

Авторитет батьків Г. Ващенко, С. Русова, А. С. Макаренко,                             

В. О. Сухомлинський про батьківський авторитет. Особливості виховання 

дитини одним із батьків. 

Виховання майбутньої матері та майбутнього батька. Загальні проблеми 

поведінки дітей (агресивність, неконтактність, регрес у поведінці, страхи та 
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фобії, ревнощі). Поняття про пренатальну педагогіку. Вплив організації 

здорового способу життя сім’ ї на розвиток майбутньої дитини та зміцнення її 

здоров’я. Новонароджена дитина в сім’ ї, організація режиму дня та 

харчування. 

Соціально-педагогічне значення співпраці батьків і педагогів у процесі 

виховання дітей. Сутність взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ ї. 

Принципи співробітництва батьків і працівників дошкільних навчальних 

закладів у вихованні дітей; взаємоповага, взаємодовіра, взаєморозуміння, 

партнерство, любов до дитини, прийняття і повага її як особистості, 

розуміння її проблем, чітке усвідомлення своєї ролі та відповідальності у 

спільній взаємодії. 

Завдання взаємодії батьків і педагогів, забезпечення цілеспрямованості у 

співробітництві з батьками; підвищення рівня сформованості педагогічної 

культури батьків; забезпечення дитині оптимальних умов для повноцінного 

фізичного і психічного розвитку; вивчення і поширення передового досвіду 

сімейного виховання. 

Умови успішної взаємодії працівників дошкільних навчальних закладів і 

сім’ ї у вихованні дітей; цілеспрямованість, плановість, послідовність, 

систематичність, диференціації, індивідуальній підхід, дотримання 

педагогічного такту. 

Педагогічна культура батьків як компонент загальної культури, який 

акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід виховання 

дітей у сім’ ї. Компоненти педагогічної культури; педагогічні знання; 

педагогічна і психологічна компетентність; педагогічна рефлексія; 

педагогічна емпатія. Шляхи формування педагогічної культури. Критерії 

ефективної взаємодії педагогів і батьків; спрямованість і адресність; 

оперативний зворотний зв’язок; індивідуалізація педагогічного впливу. 

Форми взаємодії дошкільних навчальних закладів і сім’ ї, їх класифікація. 

Характеристика індивідуальних форм взаємодії; індивідуальні бесіди та 
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консультації; пам’ятки для батьків, анкети, папки-пересувки, залучення 

батьків до життя дошкільного закладу, відвідування дітей в сім’ ї. 

Колективні форми взаємодії, їх характеристика; батьківські збори, бесіди, 

консультації, вечори запитань і відповідей, засідання круглого столу, 

конференції, школи молодих батьків, гуртки, сімейні наради, заняття-

тренінги, дні відкритих дверей. 

Батьківський комітет, його функції, склад та зміст роботи. 

Характеристика наочно-інформаційних форм взаємодії; виставки, стенди для 

батьків, ширми, реклама книг, публікації в періодиці, в системі Інтернет з 

проблем сімейного виховання. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Алексєєнко Т. Формування соціально-рольової позиції дітей в умовах 

повної і неповної сучасної сім’ ї  // Рідна школа. – 2002. – №6 – с. 26-28. 

2. Алексєєнко Т. Педагогічні проблеми молодої сім’ ї. – К.: 1997. 

3. Бех І. Виховання особистості: У 2-х книгах – Кн.1: особистісно-

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь. 2003. 

– 280 с. 

4. Бєлєнька Г.В. Пропедевтична підготовка матері до виховання і 

розвитку дитини. Імідж сучасного педагога. – 2004. №4. ст. 14-18. 

5. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Я., Машовець М. А. Здоров’я дитини від 

родини. Як виховати в сім’ ї здорову дитину від народження до 

повноліття. – К.: 2006. 

6. Ковбас Б, Костів В. Родинна педагогіка: у 3-х томах: навчально-

методичний посібник: Івано-Франківськ, 2006. 

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка родинного виховання. 

Навчальний посібник. – К.: Знання. 2006. – 324 с 

8. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник. – К.: 

2006. 
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9. Сухарева Л.С. Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників. – Х.: 

Вид. Група «Основа»: «Тріада», 2008. – 128 с. (Серія: «ДНЗ. 

Вихователю». 

10.  Щербань П. Національне виховання в сім’ ї. - К.: 2001. 

 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ 

СУСПІЛЬНИМ ДОВКІЛЛЯМ 

Предмет і завдання курсу «Теорія і методика ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям». Методологічні, психологічні, лінгводидактичні 

засади теорії і методики ознайомлення дітей із суспільним довкіллям. 

Основні пізнавальні, розвивальні і виховні завдання ознайомлення дітей із 

суспільним довкіллям. 

Сучасні наукові дослідження актуальних проблем ознайомлення 

дошкільників із довкіллям. Методи наукового дослідження процесу 

ознайомлення з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Провідні 

принципи ознайомлення дітей з явищами оточуючого світу 

Засоби ознайомлення дітей з довкіллям: предмети реального світу; іграшки, 

картинки та картини; художня література, усна народна творчість, 

репродукції художніх картин як засіб відображення і пізнання дійсності. 

Використання технічних засобів навчання. Рідна мова як провідний засіб 

пізнання оточуючого світу. Змістовність вражень у повсякденному житті – 

основа пізнавальних можливостей заняття.  

Форми ознайомлення дітей із навколишнім світом. Особливості занять 

з ознайомлення дітей з навколишнім світом у дошкільному навчальному 

закладі. Типи, види, структура занять із ознайомлення дітей із навколишнім. 

 Підготовка педагога до проведення занять. 

Характеристика методів і прийомів ознайомлення дітей із навколишнім: 

безпосереднє та опосередковане ознайомлення з предметами та явищами 

довкілля.  
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 Екскурсії за межі дошкільного навчального закладу, їх роль в 

ознайомленні з довкіллям. Вимоги до проведення екскурсій. Методика 

проведення екскурсій. Екскурсії-огляди предметів довкілля, їх тематика в 

різних вікових групах. Вимоги до проведення. 

 Методи опосередкованого ознайомлення дошкільників із довкіллям. 

 Використання усної народної творчості в ознайомленні дітей з 

довкіллям. Бесіда як цілеспрямоване обговорення предметів і явищ дійсності.  

 Дидактичні ігри як метод ознайомлення дітей з довкіллям. Види 

дидактичних ігор. Місце дидактичних ігор у роботі з дітьми різного віку. 

Основи економічного виховання дітей дошкільного віку. Ознайомлення дітей 

із професіями дорослих. Економічна грамотність старших дошкільників. 

Методика ознайомлення дітей з економічної освіти. 

Психолого-педагогічні засади протипожежної безпеки роботи з дітьми: 

слаборозвинене почуття небезпеки; не усвідомлення наслідків своїх вчинків; 

відсутність необхідного життєвого досвіду.  

 Правила пожежної безпеки та поведінки дошкільників під час пожежі. 

Завдання та зміст роботи по ознайомленню дітей з правилами 

протипожежної безпеки. Причини дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму і шляхи попередження його (ознайомлення з елементарними 

правилами дорожнього руху, виховання правильної поведінки на вулиці, 

освітня робота з батьками). Зміст ознайомлення дітей з правилами 

дорожнього руху у чинно діючих програмах навчання та виховання. Методи і 

прийоми ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у 

дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий 

Дім„Слово”, 2008. – 408 с. 



 20 

2. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное 

пособие для тудентов высших учебных заведений. – СПб. : Речь, 2004. – 272 

с. илл. 

3. Зауш-Годрон Ш. Социальное развитие ребенка. Учебное пособие 

для тудентов высших учебных заведений. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с., илл. 

4. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в 

дошкільномудитинстві): Навч. пос. для вищ. нав. закл. – К.: Освіта, 1998 – 

255 с. 

5. Кривошея Н.Б. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

працеюдорослих як засіб початкового економічного виховання. – Автореф. 

дис. …канд. пед. наук. – К., 1997. – 24 с. 

6. Поніманська Т.І. Виховання як чинник соціалізації особистості 

дитини в уманістичній педагогіці і психології // Особистість і 

трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми 

сучасної освіти. Ч.3. – Харків, 1999. – С. 133-136. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ З НАРОДОЗНАВСТВА  

Теоретичні засади методики українського народознавства в дошкільному 

закладі Поняття народної педагогіки. Предмет, завдання та принципи  

методики  ознайомлення дітей з українським народознавством. Завдання та 

зміст ознайомлення дітей з українським  народознавством. 

Навчальні, пізнавальні, виховні, розвивальні та мовленнєві завдання 

ознайомлення  дітей з українським народознавством. Зміст ознайомлення дітей 

з українським народознавством в дошкільному навчальному закладі.  

Українська народна казка в дошкільному навчальному закладі. 

Українська народна казка, її жанрові особливості. Українське 

казкознавство. Види куазок, їх характеристика. Специфіка використання 

українських народних казок в різних формах  навчально-виховної роботи з 

дітьми дошкільного віку.  

Малі жанри українського фольклору в дошкільному навчальному закладі. 
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Малі жанри українського фольклору, їх характеристика. Особливості 

використання малих жанрів  українського фольклору в роботі з дітьми  

раннього і дошкільного віку в дошкільному закладі і родині: колискові пісні, їх 

різновиди та місце у вихованні дітей; забавлянки, утішки; скоромовки, лічилки. 

Українські народні свята та обряди в дошкільному навчальному закладі. 

Український народний календар в ДНЗ. Специфіка роботи, особливості 

планування, вимоги до відбору змісту, організації методики проведення свят 

народознавчого спрямування в різних вікових групах.  

Методика ознайомлення дітей з родинними стосунками та сімейними 

традиціями в Україні 

Сім’я, родина, рід, родовід. Сімейні традиції в Україні та їх роль у 

вихованні дітей. Зміст та методика ознайомлення дітей різних вікових груп з 

родинними стосунками, сімейними традиціями, правилами сімейного етикету в 

Україні.  

Методика ознайомлення дітей з побутом населення України. Значення, 

зміст, методика ознайомлення дошкільників з побутом українців, традиційним 

народним житлом, національною кухнею та одягом наших предків. 

Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з народними ремеслами та 

промислами України. 

Форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з народними ремеслами та 

промислам України. Прилучення дітей до народних ремесел. Організація 

гурткової роботи в ДНЗ. 

Методика ознайомлення дошкільників з символами України. Методика 

ознайомлення дошкільників з державними, народними та національними; 

рослинними та тваринними символами України. Форми роботи по 

ознайомленню дітей з народними символами і оберегами. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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[навч. посіб.]– 2-ге вид., переробл. і допов./ А.М. Богуш, Н.В. Лисенко – К.: 

Вища шк.., 2002. – 407 с. 

2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в 

дошкільному закладі: Практикум. – К., 2003.  

3. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис/ Олекса 

Ворпай.  Т.1.2. Київ. «Оберіг», 1991.  

4. Мій рідний край, моя земля. Українське народознавство в 

дошкільному закладі: програма та довідковий матеріал вихователям 

дошкільних закладів. – Одеса, 1993.  

5. Найден О.С. Українська народна іграшка. Історія. Семантика. 

Образна своєрідність. Функціональні особливості:[історико-етнографічний 

посібник] /Олександир Семенович Найден.- К.: АртЕк, 1999. – 256 с. 

6.  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка / Мирослав Гнатович 

Стельмахович.− К.: Радянська школа, 1985. – 310 с. 

 

ПІДГОТОВКА ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 

Поняття готовності, складові готовності. Теоретична та прикладна 

готовність. Готовність дитини до шкільного навчання. Дошкільна зрілість. 

Фізіологічна, психологічна, когнітивна та соціальна готовність дитини до 

школи. Діагностика готовності до школи. Авторські методики діагностики. 

Нормативно-правове забезпечення підготовки дитини до школи. Шляхи 

забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. 

Поняття інтеграції. Рівні інтеграції. Інтегровані курси, інтегровані 

тижні, інтегровані дні, інтегровані заняття. Інтегрований підхід до підготовки 

дитини до школи: комплексне вирішення проблеми. Інтегровані програми: 

зміст, форми, методи роботи, види діяльності. Комп’ютерні програми з 

підготовки дитини до школи. Розробка інтегрованих занять з  підготовки 

дитини до школи 
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Базові якості особистості дитини: спостережливість, допитливість, 

розсудливість, відповідальність, самостійність, міжособистісна злагода, 

чуйність, уміння домовлятися, шанобливість, креативність.  

Якість підготовки дошкільника. Дошкільна зрілість, її показники. 

Принципи успішності реалізації виховних завдань дошкільного закладів. 

Форми, методи та засоби виховання особистості дошкільника. Робота із 

текстами як засіб формування базових якостей особистості дошкільника. 

Карта готовності дошкільника до школи. Методи діагностики 

дошкільників. Законодавча база діагностичної роботи. Фізіологічна, 

психологічна, особистісна, когнітивна готовність. Методики діагностики: 

М. Гінзбург, Керна-Ієрасика, Равена, Кравцової. Адаптовані тести 

інтелекту Айзенка. 

Формування спостережливості у дослідах, ігрових вправах та проектній 

діяльності. Шляхи підтримки дитячої допитливості. Ігри-стратегії та ігри-

імітації як засіб формування розсудливості. Доручення, робота в групах, 

проектна діяльність як засоби формування відповідальності дошкільників. 

Шляхи формування самостійності дошкільника. Інтерактивні технології 

як засіб формування здатності до співпраці. Поетапність впровадження 

групової роботи, розподіл завдань та ролей у групі. Виховання у 

дошкільників гуманного ставлення до оточуючого світу. Підготовка до 

побудови стосунків у колективі та з дорослими. 

Адаптація дитини до школи. Причини дезадаптації. Курс «Вступ до 

шкільного життя» Г. Цукерман, А. Гіна. Мета, зміст, форми та методи 

курсу «Вступ до шкільного життя». Введення шкільних правил. 

Знайомство зі шкільним життям.  

Навчання грамоти: кубики М. Зайцева, Чаплигіна, теремки 

Воскобовича. Буквар О. Бахтіної. Моделювання слів та речень. Навчання 

математики: блоки Дьєнеша, палички Кюїзинера, рахунок за таблицями Зайцева, 

посібники Воскобовича. Посібники Нікітіна: кубики, чарівний квадрат, унікуб. 
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Ігри за серіями картинок Г. Домана, Маниченко. Методика Н. Гавриш: 

інтелектуальні карти, коректурні таблиці. 

Просвітницька робота з батьками. Зміст та форма роботи із батьками. 

Залучення батьків до підготовки дитини до школи. Повідомлення батькам 

результатів діагностики дитини. Психологічна підготовка батьків до нової 

соціальної ролі дитини.  

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Гавриш Н. В. Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний 

посібник / Н. В. Гавриш, О. Г. Брєжнєва., І. Р.Кіндрат . - K. : Видавничий дім 

«Слово», 2015. – 176 с. 

2. Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. 

/ В.У. Кузьменко − К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, − 2005. − 354 с. 

3. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд.: К. 

Муліка]. — Полтава : ПОІППО, 2008. — 84 с.  

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Структура ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Характеристика 

структурних компонентів ігрової діяльності (мотиваційний, цільовий, 

змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний, результативний). 

Функції ігрової діяльності. Категоріально-понятійний апарат теорії ігрової 

діяльності. 

Сутність класифікації ігор дітей дошкільного віку та її педагогічне 

значення. Проблема класифікації дитячих ігор в історії педагогіки. Структура 

гри як критеріальна основа класифікації ігор дітей.  

Аналіз нормативно-правових документів, що розкривають особливості 

організації ігрової діяльності дітей в різних вікових групах в умовах ДНЗ. 

Розвивально-виховне ігрове середовище ДНЗ, його зміст та складники.  

Особливості розвитку творчих ігор в дошкільному дитинстві. 

Педагогічний супровід творчих ігор дітей дошкільного віку. Методика 
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керівництва сюжетно-рольовими, театралізованими та конструктивно-

будівельними іграми дітей дошкільного віку. 

Роль ігор з правилами в навчанні та вихованні дітей дошкільного віку. 

Особливості педагогічного супроводу ігор з правилами. Етапи засвоєння 

правил дітьми дошкільного віку. Методика керівництва дидактичними та 

рухливими іграми дітей дошкільного віку. 
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