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Програма фахового вступного екзамену для вступу на ОС «магістр»  

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта  

(денна та заочна форми навчання). 

 

Пояснювальна записка  

Програма фахового вступного екзамену для вступу на ОС «магістр» за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання) 

розроблена викладачами кафедри дошкільної освіти відповідно до вимог 

Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» й заґрунтована на програмовому змісті 

навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» та знанні 

вступниками методик дошкільної освіти. 

Такий підхід до формування змісту вступного екзамену до 

магістратури спрямований на визначення рівня теоретичної підготовки 

абітурієнтів з теорії і практики дошкільної освіти, їх спроможності досконало 

оволодіти необхідними дослідницькими уміннями і навичками магістра 

освіти. 

Вступний екзамен проводиться за екзаменаційними білетами (30 

варіантів) у письмовій формі впродовж 2-х годин. 

Структура екзаменаційного білету включає: 

1. Виконання тестового завдання (20 завдань) з історії дошкільної 

педагогіки та окремих методик дошкільної освіти. 

2. Розкриття теоретичного питання з дисципліни «Основи наукових 

досліджень». 

3. Розкриття  теоретичне питання з окремих методик дошкільної освіти.  
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Питання до кваліфікаційної співбесіди за перехресним вступом 

1. Виховання як суспільне явище. Становлення і розвиток педагогіки як 

науки. 

2. Система суспільного дошкільного виховання в Україні. Типи закладів 

дошкільної освіти та їх завдання. 

3. Розвиток особистості, її рушійні сили і закономірності. Фактори 

становлення особистості. 

4. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі. 

5. Значення дошкільного дитинства в становленні особистості. 

Особливості періоду дошкільного дитинства. 

6. Ігрова діяльність як провідна діяльність дітей дошкільного віку. Види 

ігор дітей дошкільного віку, їх класифікація. 

7. Проблема підготовки дітей до школи, поняття готовності до шкільного 

навчання. 

8. Поняття розумового розвитку і розумової активності дитини. Поняття 

розумового виховання. 

9. Обдаровані діти та взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками 

щодо цієї проблеми. 

10. Адаптація дитини до умов закладу дошкільної освіти. 

11. Сучасні альтернативні програми виховання та навчання дітей 

дошкільного віку, їх характеристика.  

12. Характеристика методів та прийомів навчання дітей дошкільного віку. 

13. Українське народознавство як джерело виховання національної 

самосвідомості та громадських почуттів.  

14. Професіограма готовності вихователя до навчально-виховної 

діяльності. 

15. Особливості організації режиму дня дітей раннього віку та методики 

проведення режимних  процесів. 

16. Спільна робота закладів дошкільної освіти і школи. 

17. Взаємозв’язок закладу дошкільної освіти з родиною  у вихованні дітей 

раннього віку. 

18. Зміст і методика сенсорного виховання дітей дошкільного віку. 

19. Дитячі скарги та методика реагування на них. 

20. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: наукова проблема та 

організація роботи в дошкільному навчальному закладі. 
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21. Криза трьох років, причини виникнення та педагогічні умови її 

подолання. 

22. Джерела дошкільної педагогіки як науки: народна педагогіка, ідеї 

прогресивної       педагогіки минулого, передовий педагогічний досвід 

закладів дошкільної освіти. Дані експериментальних досліджень. 

23. Форми і зміст роботи закладів дошкільної освіти з сім’єю. Народна 

педагогіка про провідні напрями родинного виховання. 

24. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки. 

25. Виховна і освітня сутність іграшки. Види іграшок та вимоги до них. 

Українська народна іграшка. 

 

 

 

 

 

Методи контролю і оцінювання досягнень студентів під час 

cпівбесіди 

Оцінювання студентів, що вступають за перехресним вступом на підставі 

отриманих балів за відповіді на поставлені запитання (не менше трьох 

запитань). На основі відповідей виставляється бальна оцінка  від 0 до 100 

балів. Прохідний бал – 25 балів.  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за відповідь  

нараховується за умови повного, аргументованого викладу матеріалу, 

якщо студент показав знання з основних досліджень психолого-

педагогічної проблематики, доказово висвітлює власне бачення 

педагогічної проблеми. Під час відповіді виявлені вміння аналізувати, 

узагальнювати та оцінювати інформацію.  

Оцінювання знань студентів, що вступають за перехресним вступом 

відбувається за такою шкалою: 
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1. Фахова співбесіда – за 100-бальною шкалою: 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

 

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 

 

У таблиці наведено особливості рейтингового оцінювання студентів під 

час співбесіди. 

Шкала оцінювання  

Рівні 

готовності 

(бали) 

Змістова характеристика 

 

Високий 

рівень 

 

100-90 

 

студент відповів на всі запитання в повному обсязі, має 

системні глибокі знання сучасних психолого-

педагогічних проблем, аргументовано використовує їх 

для виконання практичних завдань, повністю відповідає 

на запитання. Студент уміє самостійно аналізувати, 

узагальнювати, оцінювати опанований матеріал, 

приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. Апелює до сучасних наукових досліджень. 

 

Достатній 

рівень 

 

89-56 

студент відповів на всі запитання в повному обсязі, знає 

суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє 

пояснити основні закономірності, самостійно застосувати 

знання в стандартних ситуаціях. Володіє розумовими 

операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, 

класифікацією, порівняннями), вміє робити висновки. 

Самостійно виправляти допущені помилки. Відповідь 

абітурієнта повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй 
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бракує власних суджень.  

 

Низький 

рівень 

(не склав) 

 

25-55 

студент  знає педагогічні терміни, але не розуміє; 

відповіді фрагментарні,  припущено багато помилок. 

Погано орієнтується в галузі сучасних наукових 

досліджень, невпевнено вміє обґрунтовувати думку, 

вирішувати, на основі попередньо набутих знань, прості 

педагогічні завдання. 

 

Не 

зараховано 

0-24 

відповідь студента поверхова, непослідовна, висновки 

відсутні. У відповіді студент робить суттєві помилки при 

застосуванні базових  термінів педагогіки, не враховує 

вікові та індивідуальні особливості дітей. Спостерігається 

безініціативність. 
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ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

2.1 . Орієнтовний зміст тестових завдань (перше питання) 

До тестових завдань включено питання з історії педагогіки, педагогіки 

загальної та дошкільної. 

Для успішного виконання тестових завдань вступники повинні 

орієнтуватися у переліку наступних питань: 

1. Сутність спартанського, афінського, римського виховання. 

2. Постаті видатних просвітителів  минулого, хто своїми працями 

утверджував статус педагогіки як науки. 

3. Найвідоміші педагогічні праці  минулих століть, які не втратили своєї 

значущості до тепер, їхні автори. 

4. Прихильники вільного, авторитарного, християнського виховання у 

вимірах історичних епох. 

5. Організатори дошкільної освіти в Україні. 

6. Галузі педагогічної науки. 

7. Основні джерела розвитку педагогічної науки. 

8. Сутність процесу виховання. 

9. Основні категорії дидактики. 

10.  Функції навчання. 

11. Розумове виховання дошкільників, його засади. 

12.  Естетичне виховання дошкільників, його засоби. 

13. Погляди О. Усової на дошкільну дидактику. 

14. Фізичне виховання, його завдання. 

15.  Погляди Ю. Аркіна на значущість фізичних вправ для дошкільників. 

16. Компоненти культури поведінки дошкільників. 

17.  Умови виховання організованої поведінки дошкільників. 

18.  Трудове виховання дошкільників, його завдання і засоби. 

19.  Способи організації трудової діяльності дошкільників. 

20.  Поняття сензитивного періоду розвитку дитини. 
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2.2 Теоретичні питання з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» (друге питання) 

1. Навчально-дослідна робота студентів ЗВО: сутність та особливості її 

організації. 

2. Наука як сфера людської діяльності. Основні поняття науки: наукова ідея, 

наукова концепція, наукова проблема, наукові факти, гіпотеза наукового 

дослідження. 

3. Організація науково-дослідної роботи студентів як складова фахової 

підготовки. 

4. Сутність поняття «наукова школа». Науково-педагогічні школи України в 

галузі дошкільної педагогічної науки. 

5. Класифікація наукових досліджень, їх характеристика. 

6. Наукова творчість, її особливості. 

7. Загальнонаукова методологія: системний, синергетичний, діяльнісний, 

культурологічний, історичний підходи. 

8. Вимоги до оформлення тез і наукових статей. 

9. Специфіка наукових знань. 

10.  Етапи наукового дослідження, їх характеристика. 

11. Методи наукового пізнання, їх особливості. 

12. Наукове дослідження як цілеспрямований процес, специфіка методів 

дослідження. 

13.  Класифікації методів наукового дослідження: емпірико-теоретичні 

методи - аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання; емпіричні 

загальнонаукові методи; конкретно наукові методи. 

14.   Методи психолого-педагогічних досліджень, їх особливості. 

15.  Алгоритм підготовки та виконання педагогічного дослідження. 

16. Обґрунтування теми наукового дослідження. 

17.  Здійснення аналізу наукової літератури з теми дослідження. 

18. Об’єкт і предмет наукового дослідження, особливості його вибору та 

формулювання. 
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19. Гіпотеза дослідження, її типи, визначення шляхів формулювання завдань 

наукового дослідження. 

20. Розробка програми педагогічного дослідження,  характеристика основних 

її етапів. 

21. Актуальність наукового дослідження у контексті сучасної проблематики 

дошкільної галузі педагогічної науки. 

22. Доцільність використання методів педагогічного дослідження: 

спостереження, анкетування, бесіди. 

23. Психолого-педагогічний експеримент, його специфіка, функції та 

завдання. 

24.  Види психолого-педагогічного експерименту: констатувальний, 

формувальний етапи експерименту, прикінцевий зріз. 

25. Загальні вимоги до формулювання наукового апарату дослідження. 

26. Стаття, тези, реферат як види наукових публікацій. 

27.  Монографія як науково-дослідницька праця. 

28.  Вимоги до наукової статті, її структурні компоненти. 

29. Курсова робота як вид навчально-дослідної роботи студента. 

30. Методика складання конспектів, тез у процесі роботи з науковою 

літературою. 

 

2.3. Теоретичні питання з  окремих  методик дошкільної освіти  

(третє питання) 

1. Назвіть види переказу літературних творів. Дайте їх коротку 

характеристику. 

2. Охарактеризуйте бесіду як метод навчання діалогічного мовлення. 

3. Розкрийте особливості розвитку зв’язного мовлення в дошкільному віці. 

4. Наведіть класифікацію творчих розповідей. Визначте прийоми творчого 

розповідання. 

5. Обґрунтуйте місце та роль навчання зв’язного мовлення в загальній 

системі мовленнєвої роботи. 
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6. Визначте умови формування граматично правильного мовлення.  

7. Обґрунтуйте місце та роль формування словника в загальній системі 

роботи з розвитку мовлення. 

8. Дайте класифікацію методів навчання мовлення. 

9. Охарактеризуйте засоби розвитку мовлення дошкільників. 

10. Визначте особливість комплексних занять з розвитку мовлення 

дошкільників. 

11. Обґрунтуйте доцільність взаємодії ЗДО та сім’ї з фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. 

12. Розкрийте методику організації загартування в дошкільному навальному 

закладі. 

13. Особливості використання тренажерних конструкцій у фізичному 

вихованні в умовах ЗДО. 

14. Визначте правила добору рухливих ігор для дітей дошкільного віку 

залежно від завдань, місця і часу проведення, погодних умов. 

15. Визначте ускладнення та варіативність рухливих ігор у різних вікових 

групах дошкільного навчального закладу. 

16. Розкрийте сутність вальдорфської педагогіки щодо фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. 

17. Розкрийте систему формування рухових навичок дітей за методикою 

Глена Домана. 

18. Розкрийте завдання фізичного виховання дітей раннього і дошкільного 

віку в освітніх програмах (державних, регіональних, альтернативних, 

авторських). 

19. Розкрийте педагогічні умови виховання творчої спрямованості рухової 

діяльності старших дошкільників. 

20. Розкрийте особливості застосування музичного супроводу під час занять 

з фізичної культури та ранкової гімнастики. 

21. Проаналізуйте шляхи виникнення і розвитку поняття числа в історії 

людства. 
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22. Розкрийте особливості навчання дошкільників усній лічбі. Правила лічби. 

23. Обґрунтуйте необхідність поетапного навчання дітей вимірюванню 

умовною мірою. 

24. Схарактеризуйте генезис просторової орієнтації у дітей дошкільного віку. 

25. Доведіть необхідність поєднання у навчанні дітей елементам математики 

різних форм навчання: колективного (фронтального), диференційованого 

(індивідуально-групового) та індивідуального. 

26. Обґрунтуйте особливості сприйняття і відображення множин дітьми 

раннього й молодшого дошкільного віку. 

27. Дайте визначення поняттю «величина», назвіть основні якості величини. 

28. Обґрунтуйте роль моделей часу (лінійної, кругової, об’ємної) у 

сприйнятті і визначенні властивостей часу. 

29. Розкрийте методику ознайомлення дітей із поняттям «доба» (п’ятий рік 

життя). 

30. Доведіть важливість логічної складової у математичній підготовці 

дошкільників. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ НА 

ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ 

В основі оцінювання письмових відповідей лежить накопичення балів 

за виконання трьох завдань екзаменаційного білету:  

1. Виконання тестів – 40 балів (по 2 бали за кожну правильну відповідь); 

2. Розкриття теоретичного питання з основ наукових досліджень – 80 

балів;  

3. Розкриття  теоретичного питання з окремих методик дошкільної освіти 

– 80 балів. 

Максимальну кількість балів, яку може набрати вступник на фаховому 

вступному випробуванні – 200 балів. Прохідний бал – 100. 
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Критерії оцінювання відповіді на друге теоретичне питання 

(з основ наукових досліджень) 

Відповідь на питання оцінюється 80 балами, якщо відповідатиме таким 

вимогам: 

1. Розгорнутий, повний, логічний  виклад змісту зазначеного в 

екзаменаційному білеті питання. 

2. Повне розкриття змісту усіх базових понять. 

3. Глибоке розуміння теоретичного змісту питання із посиланням на 

першоджерела, ґрунтовне пояснення  його прикладного значення.  

4. Має місце порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів. 

5. Мають місце узагальнення викладеного матеріалу, чіткі змістовні 

висновки. 

Відповідь на питання оцінюється 70 балами, якщо: 

1. Зміст питання загалом розкритий, проте мають місце деякі теоретичні 

неточності, порушення логіки викладу матеріалу. 

2. Схарактеризовано не усі базові поняття. 

3. Не глибоке розуміння теоретичного змісту питання, поверхове знання 

першоджерел, не ґрунтовне пояснення його прикладного значення. 

4. Порівняльний аналіз не змістовний або відсутній. 

5. Висновки не узагальнюють у повній мірі зміст викладеного матеріалу. 

Відповідь на питання оцінюється 60 балами, якщо: 

1. Зміст питання загалом розкритий, проте мають місце помилки у 

розкритті його сутті,  відсутня логіка подання матеріалу. 

2. Не схарактеризовано більшість базових понять. 

3. Поверхове розуміння теоретичного змісту питання, не  знання 

першоджерел, не розуміння його прикладного значення. 

4. Порівняльний аналіз  відсутній. 

5. Висновки  не чіткі. 

Відповідь на питання оцінюється 50 балами, якщо: 
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1. Зміст питання загалом розкритий, проте мають місце грубі  помилки 

у розкритті його суті,  відсутня логіка подання матеріалу. 

2. Схарактеризовано не більше одного  базового поняття. 

3. Слабке розуміння теоретичного змісту питання, незнання 

першоджерел, не розуміння його прикладного значення. 

4. Порівняльний аналіз  відсутній. 

5. Висновки  не чіткі. 

 

Відповідь на питання оцінюється 0 балами, якщо: 

1.Зміст питання не  розкрито. 

2.Базові поняття не схарактеризовані.  

3.Відсутнє  розуміння теоретичного змісту питання та   знання першоджерел. 

4.Порівняльний аналіз  відсутній. 

5.Висновки  відсутні. 

 

Критерії оцінювання відповіді на третє теоретичне питання 

Студент отримує 80 балів, якщо  змістовно й логічно розкриває 

питання, робить ґрунтовні  висновки. При цьому враховує: сучасні наукові 

дослідження, особливості дітей кожної вікової групи, висвітлюючи форми і 

методи організації педагогічного процесу, демонструє знання педагогічних 

принципів. Демонструє власне бачення розв’язання педагогічної проблеми.  

Студент отримує 70 балів, якщо логічно будує відповідь на запитання, 

робить змістовні висновки. При цьому спирається на дані сучасних наукових 

досліджень, загально дидактичні та методичні принципи, обираючи форми і 

методи організації педагогічного процесу, дотримується принципів 

індивідуалізації, гуманізації. У відповіді бракує власних суджень. 

Студент отримує 60 балів, якщо відповідь неповна, з порушенням 

логіки викладу матеріалу, висновки несуттєві. У відповіді студент спирається 

на традиційні методики, без урахування сучасних наукових здобутків, 

припускається помилок. При виконанні завдання спостерігається 
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схематичність, репродуктивність у доборі форм та методів організації 

педагогічного процесу. 

Студент отримує 50 балів, якщо відповідь поверхова, непослідовна, 

висновки відсутні. У відповіді студент робить суттєві помилки при 

застосуванні традиційних методик, не враховує основні дидактичні принципи 

навчання. Спостерігаються численні помилки при описуванні форм та 

методів організації педагогічного процесу. 

Студент отримує 0 балів, якщо відповідь за змістом не розкриває 

питання або відповідь відсутня. 

Критерії оцінювання  вступних випробувань для вступу на 

спеціальності ОС «Магістр» 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за багатобальною 

(200) шкалою 

відмінно 180 - 200 

добре 140 - 179 

задовільно 100 - 139 

незадовільно 0 - 99 
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