ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
на базі диплома молодшого спеціаліста
за напрямом підготовки 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки
спеціальності 012 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти
підготовки фахівців напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта 2003 рік.
При вступу за напрямом підготовки 012 Дошкільна освіта освітньокваліфікаційного рівня бакалавр абітурієнти повинні продемонструвати досконале
володіння основним категоріальним апаратом психолого-педагогічних наук.
Програма охоплює теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей
дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності до шкільників,
містить вузлові, принципово важливі проблеми сучасної дошкільної освіти.
Програма ґрунтується на класичних і сучасних педагогічних дослідженнях, даних
суміжних наук, на сучасних концепціях дошкільного виховання, передовому
педагогічному досвіді.
Вступні випробування з фахових дисциплін дошкільної освіти для вступників
на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» проводяться у формі тесту з шести
дисциплін, які абітурієнти вивчали, здобуваючи диплом освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Дошкільна освіта»: педагогіка
дошкільна, методика розвитку рідної мови, методика формування елементарних
математичних уявлень, методика ознайомлення дітей з природою, методика
фізичного виховання, методика зображувальної діяльності. Вступні випробування
проводяться відповідно до розкладу, складеного приймальною комісією .
Мета вступного випробування з дошкільної освіти для вступників на
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр – встановити рівень теоретичної та
практичної психолого-педагогічної підготовки вихователів дітей дошкільного віку
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до здійснення професійної
діяльності у дошкільних навчальних закладах їх спроможність здобувати
наступний освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».
Складані питання ґрунтуються на принципах науковості, професійної
спрямованості, проблемності, відповідності вимогам кваліфікаційної категорії
"молодший спеціаліст".
Тривалість іспиту -1 год.
1. Для складання фахового вступного випробування з педагогіки та окремих
методик, абітурієнт повинен володіти такими основними поняттями:
ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Тема. Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки.

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань.
Значення даного виховного періоду в житті людини. Своєрідність дошкільної
педагогіки: дана наука є не лише сферою спеціальних наукових знань чи діяльністю
вузьких спеціалістів, але знаходить широке застосування в житті.
Тема. Програми дошкільного виховання. Історія складання і вдосконалення
програми. Сучасні державні програми дошкільного виховання “Дитина”,
“Українське дошкілля”, “Дитина в дошкільні роки”, «Впевнений старт».
Варіативність та альтернативність у підготовці і використанні програм.” Базовий
компонент дошкільної освіти” - основний документ, що визначає зміст освіти
дошкільників на сучасному етапі.
Тема. Особливості періоду раннього дитинства.
Ведуча роль дорослого в перші два роки, завдання, виховання і специфіка їх
реалізації в різних розділах виховної роботи.
Тема. Гра.
Гра - провідна діяльність дошкільників. Походження гри в історії
суспільства. Місце гри в педагогічному процесі дитячого дошкільного закладу і
сім'ї. Класифікація дитячих ігор.
Тема. Фізичне виховання дошкільників.
Філософія співвідношення фізичного і психологічного розвитку. Сучасні
дослідження про можливості фізичного розвитку. Завдання, умови та заходи
фізичного виховання.
Вимоги до режиму. Методика проведення режимних процесів.
Індивідуалізація дитини. Врахування своєрідності хлопчиків і дівчат.
Значення культурно-гігієнічних навичок у житті. Особливості методики
формування культурно-гігієнічних навичок у дітей різного віку.
Тема. Розумове виховання.
Необхідність завдання і засоби розумового виховання. Сенсорне - основа
розумового. Зміст і методи сенсорного виховання.
Тема. Моральне виховання.
Поняття моралі, загальнолюдські моральні цінності. Мораль українського
народу. Зміст та методи морального виховання в різних вікових групах та сім'ї.
Тема. Трудове виховання.
Своєрідність праці дітей. Завдання, види і зміст дитячої праці в різних
вікових групах. Основні форми організації дитячої праці в різних вікових групах,
методика трудового виховання.
Тема. Естетичне виховання.
Поняття естетичного та художнього виховання. Основні завдання, засоби
естетичного та художнього виховання. Самостійна художня діяльність. Дитяча
творчість.
Тема. Дошкільна дидактика.
Навчання в дитячому садку, його своєрідність.
Принципи дидактики. Гуманізм процесу навчання. Зміст навчання. Методи та
прийоми навчання, їх класифікація, характеристика. Народна дидактика.

Нетрадиційні методи та прийоми навчання дошкільників та дітей-інвалідів, дітей з
вадами розвитку, обдарованих дітей.
Тема. Планування та облік навчально – виховної роботи.
Значення планування. Педагогічні основи планування. Вимоги до
планування. Зміст планування: керівництва іграми дітей, трудовою, навчальною
діяльністю, свят і розваг, індивідуальної роботи, роботи з батьками.
Форми планування і обліку навчально виховної роботи у дитячому садку.
Особливості планування у різновіковій групі.
Тема. Дитячий садок і сім'я,
Значення сім’ї у житті дитини. Умови успішного сімейного виховання.
Народна педагогіка про родовід та сімейний етикет. Завдання, зміст і форми
роботи дошкільного закладу з батьками. Організація батьківської громадськості.
Посібники та журнали для батьків. Внесок українського народу у скарбницю
світової родинної педагогіки.
Тема. Дитячий садок і школа. Наступність у роботі дитячого садка і школи.
Поняття наступності і необхідність у роботі дитячого садка і школи, форми
зв'язку. Особливості освітньо-виховної роботи із шестирічними дітьми в дитячому
садку і школі. Готовність до навчання в школі. Види готовності. Робота сім'ї щодо
підготовки до шкільного навчання.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Тема. Значення образотворчого мистецтва та конструювання для всебічного
розвитку дітей дошкільнят.
Вплив зображувальної діяльності на розумовий розвиток дітей, їх сенсорне
виховання. Розвиток естетичного сприймання та емоцій, формування естетичних
почуттів, естетичного ставлення до дійсності, естетичних оцінок та художнього
смаку.
Тема . Види зображувальної діяльності в дитячому садку.
Малювання, ліплення, аплікація, конструювання - види зображувальної діяльності,
за допомогою яких діти зображують дійсність. Характеристика способів
зображення, їх взаємозв'язок.
Основні принципи дидактики, на яких будується зміст програми навчання
образотворчого мистецтва.
Тема . Методи і прийоми навчання.
Визначення методів і прийомів навчання, традиційна класифікація методів словесні, наочні, практичні. Диференційований вибір методів та прийомів з
урахуванням віку дітей, їх знань, досвіду.
Тема . Організація та проведення занять у дитячому садку.

Особливості організації занять в різних вікових групах. Типи занять, їх
структура, нетрадиційної форми проведення.
Тема . Методика навчання декоративного малювання.
Значення декоративного малювання для виховання і розвитку дошкільників.
Створення візерунків за зразком та задумом в різних вікових групах, поступове
ускладнення малювання візерунків. Послідовне ускладнення змісту занять,
залучення дітей до колективної роботи. Важливості емоційного сприймання
дітьми предметів декоративно-прикладного мистецтва. Використання музики,
потішок. Навчання аналізувати вироби народного мистецтва, зразки, власні
роботи.
Тема . Конструювання з паперу.
Навчання конструюванню з паперу в різних вікових групах. Формування
технічних навичок та вмінь в роботі з паперу. Ускладнення програмового матеріалу
та тематики занять. Активізація досвіду дітей. Керівництво роботою дітей в різних
вікових групах.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
І НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
Тема . Навчання грамоти в дитячому садку.
Необхідність та значення навчання дітей дошкільного віку в їх підготовці до
школи. Методика ознайомлення зі словом та реченням. Методичні прийоми
ознайомлення дітей зі складом. Методика ознайомлення з наголосом та
наголошеними складами. Методика навчання дітей звуковому аналізу слів. Методика ознайомлення зі звуком та буквою в підготовчій групі. Навчання дітей
читанню слів. Підготовка руки дитини до писання.
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ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Тема. Методика навчання фізичним вправам. Гімнастика.
Стройові вправи.
Визначення, види, загальна характеристика стройових вправ, їх значення.
Методика навчання стройовим вправам дітей різних вікових груп.
Основні рухи.
Визначення, види, значення і загальна характеристика основних рухів
(ходьба, біг, лазіння, стрибки, вправи у рівновазі).
Значення, види, особливості виконання дітьми. Техніка. Методика навчання
основних рухів.
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
загальноровиваючих вправ. Характеристика вихідних положень тулуба, ніг, рук.
Методика навчання загальнорозвиваючих вправ.
Тема. Рухливі ігри.
Визначення і значення рухливої гри. Теорія розвитку рухливих ігор.
Класифікація рухливих ігор. Варіантність рухливих ігор і їх ускладнення.
Характеристика рухливих ігор для кожної вікової групи.
Методика проведення рухливих ігор. Методика проведення ігор-естафет,
атракціонів.
Народні ігри і особливості їх проведення в різних вікових групах. Ігрихороводи.
Тема. Форми роботи по фізичному вихованню в дошкільних установах.

Фізкультурні заняття
Значення, завдання, структура і зміст фізкультурного заняття. Взаємозв'язок
частин заняття. Типи фізкультурних занять.
Методика проведення фізкультурних занять з дітьми різних вікових груп. Вимоги
до підбору фізичних вправ на заняттях. Методика проведення фізичних вправ в
кожній частині заняття. Особливості змісту і методика проведення занять в мішаній
за віком групі, на повітрі в різні пори року.
Тема. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.
Ранкова гімнастика.
Значення ранкової гімнастики. Побудова ранкової гімнастики і підбір вправ
в залі і на повітрі (на майданчику).
Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми різних вікових груп.
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ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА МЕТОДИКА
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ
Тема . Практичні методи.
Праця в природі, її навчально-виховне значення, її своєрідність. Вимога до
праці дітей в природі. Види праці в природі, її зміст в різних вікових групах. Форми
організації праці.
Нескладні досліди як метод. Організація та методика проведення нескладних
дослідів.
Гра як метод. Використання ігор під час ознайомлення з природою в різних
вікових групах.

Тема . Заняття - як важлива форма роботи по ознайомленню дошкільників з
природою.
Типи занять. Вибір методів. Особливості розміщення дітей. Роль наочних
посібників під час організації занять. Педагогічна оцінка навичок та умінь дітей.
Методика проведення різних типів занять у всіх вікових групах дитячого садка.
Тема . Височини. Низовини. Гірські райони.
Височини. Характеристика височин в залежності від місця розташування на
карті України. Волинська височина, Донецький кряж, Приазовська,
Середньоросійська.
Низовини. Загальна характеристика низовин.
Гірські райони. Характерні ознаки гірських районів.
Тема . Значення тварин в природі. Підцарство найпростіші.
Класи: Саркодові, Джгутикові, Споровики, Інфузорії. Тип кишковопорожнинні. Загальна характеристика Кишковопорожнинних. Типи кільчасті черви
(кільчаки).
Тема . Клас Земноводні.
Загальна характеристика та його представників.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ
Тема. Розвиток кількісних уявлень у різних вікових групах.
Особливості сприйняття дітьми П молодшої групи кількості предметів.
Методичні прийоми роботи. Етапи розвитку діяльності лічби. Методика

ознайомлення з утворенням числа та навчання кількісної і порівняльної лічби.
Методичні прийоми роботи по ознайомленню дітей із складом числа із одиниць та
двох менших чисел. Типи та види арифметичних задач. Методика ознайомлення
дітей з арифметичними задачами.
Тема. Форма.
Особливості сприйняття і обстеження предметів за формою. Навчання
обстеженню форм. Ґрунтування предметів за формою. Роль геометричних фігур,
як еталонів у пізнанні форми предметів. Формування понять: чотирикутники,
п'ятикутники, шестикутники.
Тема. Формування просторових уявлень.
Поняття простору. Просторові уявлення та просторова орієнтація.
Сприйняття простору дітьми раннього віку. Особливості орієнтації на місцевості.
Особливості сприйняття дітьми дошкільного віку просторового розміщення “від
себе”, “від об’єктів”. Особливості сприймання дітьми дошкільного віку
просторових відносин між предметами. Завдання та значення формування у дітей
уявлень та понять про простір. Умови формування просторових уявлень.
Тема. Розвиток орієнтування у часі.
Особливості розпізнання дітьми молодшого дошкільного віку частин доби.
Особливості чуттєвого досвіду дітей у локалізації явищ у часі і встановлення їх
послідовності.
Ознайомлення з календарем, як взаємозв’язаною системою мір часу, яка має
кількісну характеристику. Розвиток почуття часу у старших дошкільників,
прийомами ознайомлення дітей з хвилинами, інтервалом, розвиток вміння
вимірювати і оцінювати їх, планувати в часі свою діяльність, регулюючи темп і
ритм узагальнено від об’єму роботи.
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3. Критерії оцінювання тестових відповідей фахового вступного
випробування (за національною системою та ECTS)
Сума балів за
тестові завдання
90 – 100
83-89
75-82
63-74
50-62

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

21-49

FX

0-20

F

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Високий рівень (90-100 балів А) відмінно – абітурієнт ґрунтовно, повно
та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження,
уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу,

обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує
свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для
аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних
досліджень.
Достатній рівень (83-89 балів В) (75-82 бали С) добре – абітурієнт
виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але
допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в
послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. студент
уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє
частково евристичний інтерес.
Середній рівень (63-74 бали D) (62-50 бали E) задовільно - абітурієнт
виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але
допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке
засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні,
демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.
Низький рівень (21- 49 балів FX) (1-20 F бали) незадовільно – абітурієнт
виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і
фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає
порушення норми літературної мови, показує низький рівень знань з теорії та
практики соціально-педагогічної діяльності.

