


 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою комплексного кваліфікаційного екзамену є: перевірка рівня 

сформованості професійної компетентності, визначення відповідності 

професійної підготовки випускника університету за спеціальністю 7.01010101 

«Дошкільна освіта» у контексті освітньої характеристики та вимог 

кваліфікаційного стандарту.  

Під час складання комплексного кваліфікаційного іспиту з актуальних 

проблем організації дошкільної освіти випускники повинні продемонструвати 

рівень знань та умінь з  дисциплін: «Актуальні проблеми організації дошкільної 

освіти», «Технології формування екологічної культури у дошкільників», 

«Теорія та технологія художньо-естетичного розвитку дитини», “Сучасні 

технології дошкільної освіти». 

 Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену: 

-    перевірка та оцінка якості науково-теоретичної та  професійно-

практичної фахової підготовки випускників, встановлення її відповідності 

вимогам ОКХ та ОПП підготовки фахівців спеціальності 7.01010101 

«Дошкільна освіта»; 

-    виявлення професійно-педагогічного потенціалу особистості, 

поєднання фундаментальних теоретичних знань з професійними уміннями і 

навичками, загальною культурою та культурою володіння державною мовою. 

Державний екзамен складається з усних відповідей на два питання, що 

охоплюють сутність основних проблем організації дошкільної освіти.  В основу 

розробки змісту комплексного кваліфікаційного іспиту покладено діяльнісний 

підхід, який дає можливість виявити рівень сформованості професійної 

компетентності випускника і його фактичну готовність до практичної 

діяльності. 

 Згідно з національною шкалою оцінювання знань «відмінно» ставиться, 

якщо студент вільно володіє матеріалом, дає повні, чіткі і грамотні відповіді на 

питання білету, наводить приклади з допоміжної літератури та власної 



 
практики, демонструє бачення практичного застосування вивченого матеріалу 

на практиці. 

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент володіє матеріалом на 

достатньому рівні, дає повні відповіді, але припускає незначні помилки; 

наводить приклади з власної практики, частково демонструє бачення 

практичного застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент не дає конкретну вичерпну 

відповідь, відхиляється від питання білету, не аргументує відповідь 

прикладами. 

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент не засвоїв матеріал у 

межах програм фахових дисциплін, не дає конкретної відповіді на питання 

білету, не наводить прикладів, не ознайомлений з методичною і навчальною 

літературою з дисципліни, або не здатний висвітлити поставлене питання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Організація та керівництво методичною роботою в системі дошкільної 

освіти 

1. Поняття «методична робота». 

 Нормативні документи про організацію методичної роботи. Поняття  

методична робота. Мета, завдання, принципи та особливості організації  

методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. Форми організації 

методичної роботи в ДНЗ (масові, групові, індивідуальні).Взаємодія завідуючої 

та вихователя-методиста у організації методичної роботи в ДНЗ. 

2. Структура організації методичної роботи з педагогами ДНЗ в Україні. 

 Поняття системного характеру методичної роботи. Заклади та установи, 

що здійснюють наукове та методичне забезпечення системи дошкільної освіти. 

 Методист з дошкільної освіти РНМЦ, Інституту післядипломної пед. 

освіти та Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС України. 

Форми методичної роботи з педагогами на різних рівнях системи дошкільної 

освіти. 

Система безперервного навчання педагогічних працівників ДНЗ. 

Особливості роботи методистів з дошкільної освіти на різних рівнях 

організації методичної роботи  в Україні. 

3. Масові форми методичної роботи в ДНЗ. 

Поняття «масові форми» методичної роботи в дошкільній освіті та їх 

класифікація. Особливості організації і проведення виставок, конкурсів, 

оглядів. Поняття алгоритму підготовки і проведення  методичних заходів. 

Поняття індивідуалізації і диференціації у організації і проведенні методичної 

роботи. Педагогічна рада – основна масова форма методичної роботи в ДНЗ. 

Порядок підготовки та проведення педагогічної  ради.   

4. Групові форми методичної роботи в ДНЗ. 



 
Поняття «групові форми» методичної роботи в ДНЗ та їх класифікація. 

Особливості організації і проведення колективних переглядів, організації 

роботи творчих та ініціативних груп, бесід і консультацій. Поняття алгоритму 

підготовки і проведення  методичних заходів. Семінари та їх види в 

ДНЗ(теоретичні, семінари-практикуми, проблемні семінари). Особливості 

підготовки та проведення. 

5. Групові форми методичної роботи з педагогами  в районі.  

Методичне об»єднання як основна групова форма методичної роботи з 

педагогами в районі. Поняття методичне об»єднання педагогів ДНЗ та 

особливості його підготовки і проведення.  

Районні семінари та їх види (теоретичні, семінари-практикуми, проблемні 

семінари). Особливості підготовки та проведення. 

6. Планування методичної роботи у дошкільному навчальному закладі. 

 Нормативні документи МОНМС України про вимоги до планування 

роботи дошкільного навчального закладу. Принципи планування роботи 

закладу. Структурні компоненти плану роботи ДНЗ на навчальний рік та 

оздоровчий період. Види планів. Вимоги щодо розгляду, погодження та 

затвердження плану. 

 Особливості планування методичної роботи ДНЗ на рік («ланцюжок» та 

його складові). 

7. Проблема контролю за якістю навчально-виховної роботи в ДНЗ.  

 Поняття «контроль» в ДНЗ. Нормативні документи МОНМС України про 

вимоги до планування та проведення контролю в дошкільному навчальному 

закладі. Мета і завдання контролю за станом навчально-виховної роботи в ДНЗ. 

Планування контролю. Види контролю. Роль вихователя-методиста у 

контрольній діяльності в ДНЗ. 
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Основи документообігу в ДНЗ 

1. Розпорядчі документи, їх види та правила оформлення  

Поняття «розпорядчі» документи. Види розпорядчих документів. Поняття 

«наказ» та «розпорядження». Класифікація наказів у дошкільному навчальному 

закладі. Вимоги до складання наказів різних видів у ДНЗ. Поняття книга 

наказів ДНЗ та вимоги до її оформлення, ведення і зберігання. 

2. Документи колегіальних органів в ДНЗ. 

Поняття колегіальні органи ДНЗ. Протоколи  як основні документи 

колегіальних органів. Види протоколів(стислі, повні, стенографічні). Структура 

протоколу(вступна та основна частини) та вимоги до їх змісту. Книга 

протоколів педради та вимоги до її оформлення, ведення і зберігання. 

3.  Трудові книжки працівників. 

Поняття «трудова книжка». Вимоги до оформлення, ведення і збереження 

трудових книжок працівників в дошкільному навчальному закладі.      

3. Особові справи працівників ДНЗ.  

 Поняття «особова справа». Зміст особової справи, порядок розташування 

документів в особовій справі. Вимоги до оформлення, ведення та збереження 

особових справ в дошкільному навчальному закладі. 
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Фінансово-господарська діяльність ДНЗ 

1. Джерела фінансування дошкільного навчального закладу 

Поняття статусу ДНЗ. Форми власності ДНЗ: державної, комунальної, 

приватної. Поняття джерела  фінансування дошкільного навчального закладу.  

Залучення додаткових джерел фінансування. 

2. Організація додаткових освітніх послуг в дошкільному навчальному 

закладі 

Нормативні документи, що визначають порядок надання платних послуг 

дошкільними навчальними закладами. Види послуг. Вимоги до вибору 

додаткових освітніх послуг. Встановлення вартості послуги, складання 

кошторису доходів та видатків. Порядок внесення батьківської плати. 

Оформлення правових відносин між дошкільним навчальним закладом і 

батьками. Контроль за додержанням нормативних вимог, гарантії якості 

надання послуги. 

3. Організація харчування дітей в ДНЗ 

Нормативні документи, що визначають організацію харчування дітей в 

ДНЗ. Забезпечення продуктами харчування, умови їх зберігання. Організація 

питного режиму в ДНЗ. Організація дієтичного харчування в ДНЗ. Особливості 

частування дітей в ДНЗ. С-вітамінізація страв. Вимоги до зняття проб зі страв 

перед видачею їх на групи. Добові проби страв та вимоги до їх збирання та 

збереження. Продуктовий запас в ДНЗ. Вимоги до обробки за зберігання 

курячих яєць в ДНЗ. Контроль за харчуванням з боку адміністрації, батьків та 

інших інстанцій. 

4. Створення безпечних умов для виховання та навчання дітей в ДНЗ 



 
Нормативні документи, що визначають створення безпечних умов для 

виховання та навчання дітей в ДНЗ. Гарантія права дітей на безпечні та 

нешкідливі умови життєдіяльності, розвитку, виховання та навчання. 

Інструкція з організації життя і здоров’я дітей в ДНЗ. Створення безпечних 

умов для перебування дітей в дошкільному навчальному закладі. Дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог та правил пожежної безпеки. Догляд за дітьми. 

5. Система роботи з охорони праці в дошкільному навчальному закладі 

Законодавство України про охорону праці. Нормативні документи, що 

визначають створення безпечних умов праці в дошкільному навчальному 

закладі. Колективний договір (угода) дошкільного навчального закладу про 

заходи щодо охорони праці, захисту прав і соціальних інтересів його 

працівників. 

Система роботи з охорони праці в дошкільному навчальному закладі. 

Організаційні заходи: накази та розпорядження з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності; посадові інструкції з безпеки діяльності працівників 

дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу; документація з 

охорони праці та безпеки діяльності. 

Методичні заходи: інструктажі з охорони праці, зміст вступного, 

первинного, повторного та цільового інструктажів; навчання і перевірка знань 

працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, проведення 

семінарів; обговорення питань охорони праці, інша наочність (схеми евакуації, 

правила експлуатації обладнання та інвентарю тощо). 

Адміністративний контроль: організація контролю; перевірка готовності 

закладу до нового навчального року; контроль за станом приміщень, 

обладнання та інвентарю; контроль за дотриманням інструкцій з безпеки 

діяльності; аналіз документації з охорони праці. 

Розслідування нещасних випадків в навчальних закладах. 

6. Діяльність завідуючої щодо збереження, зміцнення та раціонального 

використання матеріально-технічної бази ДНЗ  

Нормативні документи, що визначають організацію роботи з 

матеріальними цінностями. Матеріально-технічна база дошкільного 



 
навчального закладу. Визначення нормативів та вимог щодо її створення. 

Повноваження дошкільного навчального закладу щодо використання 

матеріально-технічної бази.  

Обладнання і оформлення приміщення та території дошкільного 

навчального закладу; додержання санітарно-гігієнічних вимог; раціональність 

використання приміщень, правильність розміщення вікових груп, естетика 

побуту. Контроль за станом систем опалення, освітлення та вентиляції. 

Обладнання харчоблоку, пральної кімнати та інших господарських приміщень. 

Забезпечення інвентарем. 

Контроль за раціональним використанням та збереженням майна. 

Інвентаризаційний облік. Процедура списання. Заходи щодо зміцнення 

матеріальної бази.  

Законодавство України про матеріальну відповідальність. Обов’язки 

заступника з господарських питань (завгоспа), медсестри, кастелянки, 

комірника. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

1. Сучасні педагогічні технології: загальна характеристика  

Історичні аспекти педагогічної технології.  

Поняття педагогічної технології: сутнісні відмінності педагогічної технології 

від методики.  

Ознаки, види та класифікація педагогічних технологій. 

2. Види педагогічних технологій дошкільної освіти 

 Критерії відбору педагогічних технологій у контексті реалізації завдань БКДО.  

Основні групи інноваційних педагогічних технології: системні, модульні та 

локальні педагогічні технології; відповідність класифікації та сутнісні 

відмінності:  

3. Особливості впровадження педагогічних технологій у сучасних 

вітчизняних дошкільних навчальних закладах .  

Особливості впровадження інновацій в дошкільній освіті України.  

Формування інноваційного освітнього простору дошкільної освіти.   

Новаторський досвід вітчизняних дошкільних навчальних закладів.  

Практичні аспекти впровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітній простір дошкільних навчальних закладів України: переваги та 

труднощі.  

4. Системні інноваційні педагогічні технології  

«Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. Особливості змісту 

педагогічної технології «Будинок вільної дитини». Практичні аспекти реалізації 

змісту Базового компонента дошкільної освіти в процесі використання 

елементів педагогічної технології М. Монтессорі в практиці вітчизняних 

дошкільних навчальних закладів. 

Антропософські школи Р. Штейнера.  Особливості використання 

педагогічної технології Р. Штейнера в практиці дошкільних навчальних 

закладів. Реалізація змісту Базового компонента дошкільної освіти в процесі 

впровадження педагогічної технології Р. Штейнера у вітчизняний дошкільний 

навчальний заклад. 



 
«Школа успіху і радості» С. Френе. Зміст педагогічної технології «Школа 

успіху і радості»: особливості діяльності дошкільного навчального закладу за 

педагогічними ідеями С. Френе. Адаптація педагогічної технології С. Френе до 

умов вітчизняних дошкільних навчальних закладів: реалізація змісту Базового 

компонента дошкільної освіти. 

Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова. 

Особливості та можливості реалізації змісту Базового компонента дошкільної 

освіти через використання елементів розвивальних педагогічних технологій. 

5. Сучасні модульні інноваційні педагогічні технології. 

Технології раннього навчання М. Зайцева. Особливості практичного 

використання педагогічної технології М. Зайцева. Реалізація змісту освітніх 

ліній Базового компоненту дошкільної освіти «Мовлення дитини» та «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі» в процесі використання елементів 

педагогічної технології М. Зайцева для навчання грамоти та формування 

елементарних математичних уявлень. 

Технології раннього навчання Г. Домана. Зміст технології Г. Домана. 

Особливості навчання дітей раннього віку за педагогічною технологією 

Г. Домана. Реалізація змісту освітніх ліній Базового компоненту дошкільної 

освіти «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Іноземна 

мова», «Дитина у світі культури» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі»  в процесі використання елементів педагогічної технології Г. Домана. 

6. Локальні інноваційні педагогічні технології . 

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. Зміст та 

особливості технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. Практика 

використання елементів ТРВЗ у вітчизняних  дошкільних навчальних закладах. 

Реалізація змісту освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти в 

процесі використання елементів педагогічної технології. 

Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. Практичне значення 

технології фізичного виховання дітей М. Єфименка. Реалізація змісту освітніх 

ліній «Особистість дитини», «Мовлення дитини» та «Хореографія» Базового 



 
компоненту дошкільної освіти в процесі використання елементів педагогічної 

технології М. Єфименка. 

 7. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності  

Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість 

сучасного вихователя. Структура готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності в 

контексті управління дошкільним навчальним закладом: методичний аспект 

діяльності. 

Розвиток інноваційної поведінки педагога в процесі залучення 

педагогічного персоналу до участі в науково-методичних семінарах, 

конференціях, інших заходах районного та регіонального рівнях присвячених 

проблемам пошуку нових форм і методів роботи з дітьми дошкільного віку. 

8. Особливості інноваційної педагогічної діяльності  

Особливості інноваційної педагогічної діяльності. Сутність інноваційної 

педагогічної діяльності. Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності 

педагога та шляхи їх подолання. Управління інноваційною педагогічною 

діяльністю 
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

Мета, завдання і принципи екологічної освіти особистості. Модель 

екологічно-спрямованої особистості. Становлення поняття «екологічна 

культура». Екологічна культура як результат екологічної освіти. Екологічна 

культура педагога. Екологічна освіта – новий напрям дошкільної педагогіки. 

Мета і завдання екологічної освіти дітей дошкільного віку. Екологічна освіта у 

системі формування життєвої компетентності дитини, природнича 

компетентність як складова життєвої компетентності дошкільника. Напрями 

формування природничої компетентності дитини дошкільного віку. Емоційно-

ціннісне ставлення дошкільника до природи – прояв зачатків екологічної 

культури. 

Аналіз наукових досліджень. Змістовий стрижень формування елементів 

екологічної культури у дошкільників: система уявлень про життя рослин і 

тварин, їх зв’язок із середовищем. Адаптація наукових понять в галузі 

природознавства щодо формування екологічних уявлень у дітей дошкільного 

віку. Базисні поняття для утворення системи знань про природу у дітей 

дошкільного віку. Позитивне ставлення до природи як результат формування 

зачатків екологічної культури у дошкільника. Дослідження Н. Горопахи,                   

Н. Лисенко, С. Ніколаєвої, З. Плохій, Н. Рижової, Н. Яришевої з проблеми. 

Формування екологічної культури в дошкільному навчальному закладі. 

Психолого-педагогічна оцінка впливу природного довкілля на особистісне 

становлення дитини дошкільного віку. Природне розвивальне середовище. 

Екологічний простір у приміщенні, зміст та його складники. Екологічний 

простір на території дошкільного навчального закладу, зміст та його складники. 

Еколого-предметне середовище в дошкільному навчальному закладі: книги та 

дидактичні посібники, твори мистецтва, екологічний музей. 

Формування ставлення до природи в процесі спільної діяльності в 

еколого-розвивальному середовищі ДНЗ. Екологічний підхід до провідних 

методів ознайомлення з природою: спостереження, праця в природі, 

нескладний дослід. Моделювання як метод екологічної освіти. Екологічні ігри. 



 
Використання ігрових навчальних ситуацій у формуванні ставлення до 

природи. Типи екологічних занять. Форми організації екологічної освіти поза 

заняттями: цикли спостережень за мешканцями куточка природи і території 

ДНЗ, заповнення календаря природи, спілкування з рослинами і тваринами, 

комплексні і розважальні заходи (походи, екскурсії, природоохоронні акції, 

свята і розваги). 

Поняття про нетрадиційні технології формування екологічної культури. 

Формування емоційної сфери дітей раннього віку засобами природи. 

Формування екологічної культури дітей дошкільного віку засобами казки                

(А. Бєлєнька, Т. Науменко). Краєзнавчо-туристична діяльність (КТД)                           

(Т. Грицишина). Формування естетичного ставлення до природи засобами 

образотворчого мистецтва (А. Бєлєнька, О. Половіна). Екологічне виховання 

дошкільників на засадах етнопедагогіки (О. Вашак). Інтерактивні технології 

(смарт-дошка, комп’ютерні ігри екологічного змісту). 
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ставлення до природи в процесі ознайомлення з пейзажним живописом. 
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ТЕОРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Теоретичні засади художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного 

віку. Теоретичні підходи до вирішення проблем формування естетичної сфери 

особистості. Психолого-педагогічний потенціал взаємодії особистості із світом 

мистецтва. Характеристика провідних категорій художньо-естетичного 

розвитку: художній розвиток, естетичні почуття, естетична діяльність, 

естетичне ставлення. Вікові особливості розвитку естетичного сприймання. 

Етапи формування естетичного ставлення особистості до довкілля в 

соціогенезі. 

Умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Педагогічні 

умови формування естетичного ставлення до довкілля. Характеристика засобів 

художньо-естетичного розвитку: природа, мистецтво, навчання (різні види 

занять), самостійна художня діяльність, естетика побуту. 

Педагогічний супровід художньо-естетичного розвитку дітей 

дошкільного віку. Психолого-педагогічні дослідження функції гри у розвитку 

дитини дошкільного віку. Сучасні методологічні засади ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку. Реалізація естетичної функції гри в художньо-естетичному 



 
розвитку дошкільника. Театралізовані ігри як засіб впливу на естетичну сферу 

дитини. 

Самостійна художня діяльність дітей. Генезис висвітлення проблеми 

СХД дітей дошкільного віку у наукових дослідженнях. Шляхи 

опосередкованого впливу на СХД дітей дошкільного віку: заняття як засіб 

збагачення СХД; стимулююча роль святкових вражень; предметний світ; 

співпраця ДНЗ та сім’ ї. Особливості керівництва СХД дітей дошкільного віку у 

різних вікових групах: художньо-мовленнєва діяльність, музична діяльність, 

образотворча діяльність, театралізована діяльність. 

Дозвіллєва діяльність дітей дошкільного віку. Характеристика дозвіллєвої 

діяльності. Свята і розваги. Особливості організації свят і розваг в ДНЗ. 

Специфіка організації дозвілля дитини у сім’ ї. 
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальні проблеми організації дошкільної освіти 

1.  Розкрийте вимоги до зберігання і ведення трудових книжок працівників 

дошкільних навчальних закладів.   

2. Розкрийте завдання, форми і зміст методичної роботи з педагогами  у 

дошкільному навчальному закладі. 

3. Розкрийте особливості підготовки та проведення цього виду контролю в  

дошкільному навчальному закладі.  

 4. Розкрийте, як повинна бути  організована робота з підготовки і 

проведення конкурсів в ДНЗ.  

5. Розкрийте особливості оплати батьків за перебування дітей в дошкільному 

навчальному закладі.  

6. Розкрийте особливості використання різних методів контролю в  

дошкільному навчальному закладі.  

7.  Розкрийте класифікацію та вимоги до складання розпорядчих документів 

завідуючою   дошкільного навчального закладу.  

9. Розкрийте особливості підготовки та проведення цього виду контролю в  

дошкільному навчальному закладі.  

10. Розкрийте завдання та основний зміст роботи інститутів післядипломної 

педагогічної освіти з педагогами дошкільних навчальних закладів.  

11. Розкрийте вимоги до оформлення та переліку документів особової справи 

працівника  дошкільного навчального закладу.  

12. Розкрийте діяльність вихователя-методиста ДНЗ та методиста РНМЦ щодо 

вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного 

досвіду.  

13. Дайте характеристику методів контролю за станом організації навчально-

виховної роботи з дітьми в ДНЗ.  

  

14. Розкрийте особливості проведення цього виду контролю.  



 
15. Розкрийте особливості організації роботи щодо надання додаткових освітніх 

послуг в  дошкільному навчальному закладі.  

16. Охарактеризуйте особливості підготовки і проведення цього виду 

контролю. 

17. Розкрийте, які пільги, згідно законодавства, існують щодо оплати за 

перебування дітей в дошкільному навчальному закладі.  

18. Розкрийте, як називається цей вид контролю в дошкільному закладі та 

охарактеризуйте особливості його проведення. 

19. Розкрийте зміст діяльності завідуючої щодо забезпечення збалансованого  

харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.  

20. Розкрийте, як називається цей вид контролю в дошкільному закладі та 

охарактеризуйте особливості його проведення.  

21. Охарактеризуйте особливості роботи методиста з дошкільної освіти РНМЦ 

та РНМЦ, зокрема,  як центру методичної роботи з педагогами дошкільних 

навчальних закладів в районі. 

22. Розкрийте зміст роботи методичного кабінету як центру методичної роботи 

ДНЗ.  

23. Охарактеризуйте, як називається цей вид контролю в дошкільному закладі 

та розкрийте особливості його підготовки та проведення.  

24. Розкрийте, як називається цей вид контролю в дошкільному закладі та 

розкрийте особливості його підготовки та проведення.  

25. Розкрийте особливості діяльності районних методичних об’єднань педагогів 

ДНЗ – провідної форми методичної роботи з педагогами  в районі. 

26. Охарактеризуйте порядок зарахування дітей до дошкільного навчального 

закладу.  

27. Розкрийте зміст  роботи  з охорони праці в дошкільному навчальному 

закладі.  

28. Розкрийте, як називається така форма роботи з педагогами в ДНЗ. 

Охарактеризуйте індивідуальні форми методичної роботи з вихователям в 

дошкільному навчальному закладі.  

 



 
29. Розкрийте особливості складання документів колегіальних органів в 

дошкільному навчальному закладі. 

30. Охарактеризуйте діяльність завідуючої   щодо створення номенклатури 

справ в дошкільному навчальному закладі. 

31. Охарактеризуйте діяльність завідуючої ДНЗ  щодо створення довідково-

інформаційних документів.   

32. Охарактеризуйте діяльність завідуючої та її заступників  щодо збереження, 

зміцнення та раціонального використання майна дошкільного навчального 

закладу. 

33. Охарактеризуйте діяльність вихователя-методиста у проведенні методичної 
роботи з помічниками вихователів у дошкільному навчальному закладі. 

34. Розкрийте роль співпраці вихователя і вихователя-методиста у процесі 

підготовки та проведення колективних переглядів у дошкільному 

навчальному закладі. 

35. Розкрийте особливості проведення інструктажів з питань безпеки 

життєдіяльності дітей. 

36. Розкрийте класифікацію та особливості проведення інструктажів з охорони 

праці в дошкільному навчальному закладі. 

37. Охарактеризуйте вимоги до проходження медичних оглядів працівниками 

дошкільного навчального закладу. 

38. Охарактеризуйте особливості роботи ініціативних груп в дошкільному 

навчальному закладі.  

39. Охарактеризуйте особливості роботи творчих груп в дошкільному 

навчальному закладі.  

40. Визначте ключові завдання на новий навчальний рік до річного плану 

роботи дошкільного навчального закладу.   

42. Складіть пам’ятку аналізу стану роботи з організації харчування у 

дошкільному навчальному закладі.  

43.  Складіть текст повідомлення директора дошкільного навчального закладу 

батькам щодо нарахування батьківської плати. 

44.  Складіть пам’ятку аналізу вихователем-методистом проведення прогулянки 

в першу половину дня.   



 
45. Складіть порядок денний педагогічної ради дошкільного навчального 

закладу, одним з питань котрої буде підведення підсумків тематичного 

контролю (тема за власним вибором).  

46.  Складіть текст повідомлення директора дошкільного навчального закладу 

батькам щодо надання додаткових освітніх послуг. 

 

Сучасні технології в дошкільній освіті 

1. Розробіть фрагмент заняття з формування уявлень про об’єкти 

природного довкілля (земля, пісок, глина) у дітей молодшого дошкільного віку, 

використовуючи фрагменти педагогічної технології М. Монтессорі. 

2. Розробіть фрагмент заняття з розвитку зв’язного мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку «Африка», використовуючи монтессорі-картки з 

метою закріплення раніше вивченого матеріалу. 

3. Розробіть фрагмент заняття для дітей старшого дошкільного віку про 

сонячну систему (за педагогічною технологією М. Монтессорі). 

4. Розробіть фрагмент заняття з закріплення знань про геометричні фігури 

(куля, куб, конус) та кольори (червоний, жовтий, зелений) з дітьми середнього 

дошкільного віку, використовуючи фрагменти педагогічної технології 

М. Монтессорі. 

5. Розробіть конспект індивідуального заняття з дитиною молодшого 

дошкільного віку «Свійські тварини» з використанням дидактичних карток 

педагогічної технології Г. Домана. 

6. Розробіть фрагмент заняття «Зимуючі птахи», у середній групі з 

використанням фрагментів педагогічної технології Г. Домана. 

7. Розробіть фрагмент заняття з математики у старшій групі на тему 

«Кольорові кульки» з використанням математичних карток педагогічної 

технології Г. Домана. 

8. Розробіть фрагмент заняття з математики у середній групі «Вчимося 

рахувати», використовуючи кубики М. Зайцева. 

9. Розробіть фрагмент заняття з розвитку мовлення у старшій групі 

«Перші літери», використовуючи кубики М. Зайцева. 



 
10. Розробіть фрагмент заняття з математики у групі раннього віку з 

формування уявлень про поняття «великий», «малий», використовуючи кубики 

М. Зайцева. 

11. Розробіть фрагмент заняття з ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з побутовими пристроями (праска, чайник, пилосмок, фен), 

використовуючи метод функціональної аналогії за ТРВЗ. 

12. Розробіть методичні рекомендації до гри «Материки нашої планети» у 

старшій групі, використовуючи метод комплексної аналогії за ТРВЗ. 

13. Розробіть фрагмент заняття з художньої літератури у старшій групі 

«Казка навпаки», використовуючи метод фокальних об’єктів за ТРВЗ. 

14. Розробіть методичні рекомендації до гри на формування морально-

етичних уявлень про поняття «добре», «погано» у середній групі, 

використовуючи фрагменти педагогічної технології ТРВЗ. 

15. Розробіть комплекс гімнастичних вправ для дітей старшого 

дошкільного віку з урахуванням гендерного підходу за педагогічною 

технологією М. Єфименка.  

16. Презентуйте комплекс ігор з розвитку опорно-рухового апарату для 

дівчаток старшого дошкільного віку за педагогічною технологією 

М. Єфименка. 

17. Розробіть фрагмент заняття «Звуки природи» в молодшій групі 

використовуючи фрагменти педагогічної технології С. Френе. 

18. Розробіть фрагмент заняття з художньої праці «Ліс взимку», 

використовуючи фрагменти педагогічної технології С. Френе. 

19. Розробіть фрагмент заняття з художньої літератури у старшій групі 

«Казка по новому», використовуючи метод фокальних об’єктів за ТРВЗ. 

20. Розробіть фрагмент заняття «Вода, сніг та крижинки» в середній 

групі, використовуючи фрагменти педагогічної технології М. Монтессорі. 

21. Розробіть фрагмент заняття «Намистинки для ляльки» у молодшій 

групі, використовуючи дидактичні намистинки М. Монтессорі. 

22. Розробіть фрагмент заняття для дітей середнього дошкільного віку 

про планету (за педагогічною технологією М. Монтессорі). 



 
23. Розробіть фрагмент заняття з закріплення знань про геометричні 

фігури (куля, куб, конус) та кольори (червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, 

коричневий) з дітьми старшого дошкільного віку, використовуючи фрагменти 

педагогічної технології М. Монтессорі. 

24. Розробіть методичні рекомендації до гри на розвиток уваги дітей 

середнього дошкільного віку «Вгадай за звуком» за допомогою кубиків з 

різними наповненнями, використовуючи педагогічну технологію М. Зайцева. 

25. Розробіть фрагмент заняття «Відомі картини» для дітей п’ятого року 

життя, використовуючи дидактичні картки Г. Домана. 

26. Розробіть фрагмент заняття «Звуки природи» в молодшій групі 

використовуючи фрагменти педагогічної технології С. Френе. 

27. Розробіть фрагмент заняття з художньої праці «Ліс взимку», 

використовуючи фрагменти педагогічної технології С. Френе. 

28. Розробіть фрагмент заняття з художньої літератури у старшій групі 

«Казка по новому», використовуючи метод фокальних об’єктів за ТРВЗ. 

29. Розробіть фрагмент заняття «Вода, сніг та крижинки» в середній 

групі, використовуючи фрагменти педагогічної технології М. Монтессорі. 

30. Розробіть фрагмент заняття «Намистинки для ляльки» у молодшій 

групі, використовуючи дидактичні намистинки М. Монтессорі. 

31. Розробіть фрагмент заняття для дітей середнього дошкільного віку 

про планету (за педагогічною технологією М. Монтессорі). 

32. Розробіть фрагмент заняття з закріплення знань про геометричні 

фігури (куля, куб, конус) та кольори (червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, 

коричневий) з дітьми старшого дошкільного віку, використовуючи фрагменти 

педагогічної технології М. Монтессорі. 

33. Розробіть методичні рекомендації до гри на розвиток уваги дітей 

середнього дошкільного віку «Вгадай за звуком» за допомогою кубиків з 

різними наповненнями, використовуючи педагогічну технологію М. Зайцева. 

34. Розробіть фрагмент заняття «Відомі картини» для дітей п’ятого року 

життя, використовуючи дидактичні картки Г. Домана. 

35. Розробіть тематику та визначте програмовий зміст занять з 



 
ознайомлення з птахами парків і скверів дітей четвертого року життя, 

використовуючи поетапну систему педагогічної технології С. Френе. 

 

Технології формування екологічної культури дошкільників 

1. Розробіть модель екологічного розвивального середовища у приміщенні 

дошкільного навчального закладу. 

2. Розробіть модель екологічного розвивального середовища на території 

дошкільного навчального закладу. 

3. Складіть тематику семінарів з екологічного виховання для вихователів ДНЗ 

на навчальний рік. 

4. Доберіть форми роботи з батьками з екологічного виховання на осінній 

період. 

5. Розробіть план-конспект заняття з екологічного виховання для дітей 

старшого дошкільного віку.  

6. Розробіть тематику ігор екологічного спрямування (вікова група за власним 

вибором) та методичні рекомендації для батьків щодо їх проведення. 

7. Розробіть план проведення розваги екологічного спрямування. 

8. Підберіть емоційні та імітаційні вправи, які можна використати під час 

подорожі на екологічній стежині для дітей старшого дошкільного віку. 

 

Теорія та технологія художньо-естетичного розвитку дітей 

1. Змоделюйте інтер’єр ДНЗ з акцентуванням використання естетики побуту 

дошкільного закладу як засобу художньо-естетичного розвитку дітей. 

2. Розробіть зміст консультації для батьків на тему: «Сучасні підходи до 

використання музейної педагогіки у вихованні дітей дошкільного віку».  

3. Складіть текст виступу вихователя-методиста дошкільного навчального 

закладу перед батьками на тему: «Організація дозвілля дитини у сім’ ї». 

4. Сплануйте екскурсію дітей старшого дошкільного віку до музею 

українського образотворчого мистецтва. 

5. Сплануйте на тиждень роботу з дітьми середнього дошкільного віку з 

метою формування у них естетичного ставлення до музики. 



 
6. Змоделюйте осередок для організації самостійної художньої діяльності 

дітей старшого дошкільного віку. 

7. Змоделюйте осередок для організації самостійної художньої діяльності 

дітей старшого дошкільного віку. 

8. Складіть план-конспект семінару-практикуму для вихователів на тему: 

«Шляхи опосередкованого впливу вихователя на самостійну художню 

діяльність дітей різних вікових груп».  

9. Розробіть алгоритм семінару-практикуму для працівників дошкільного 

закладу на тему: «Особливості організації свят і розваг в дошкільному 

навчальному закладі». 

10. Розробіть план-конспект заняття для дітей старшого дошкільного віку з 

теми: «Екскурсія у картинну галерею». 

11. Обґрунтуйте правомірність проведення щоденних репетицій до свята 

Урожаю у середній групі, які відбуваються під час денної прогулянки. 

 


