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Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання 

на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ОС Бакалавр, Магістр / Укладачі: 

кандидати педагогічних наук, професори К.Й.Щербакова, Ю.М.Косенко, 

старший викладач Яйленко В.Ф. 

 

Рецензенти:   

Макаренко Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри дошкільної 

освіти  Бердянського державного педагогічний університету 

Єськова Т.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри дошкільної 

освіти  Бердянського державного педагогічний університету 

 

 

Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання на 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ОС Бакалавр, Магістр  обговорена та 

затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти (протокол №8 від 19 

лютого 2019 р.) та на засіданні Вченої ради факультету філології та масових 

комунікацій Маріупольського державного університету (протокол №7 від 21 

лютого 2019р.).    
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Пояснювальна записка 

Програма співбесіди для студентів, що поновлюються або 

переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне 

навчання на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ОС Бакалавр, Магістр 

розроблена колективом викладачів кафедри дошкільної освіти з урахуванням 

навчального плану та освітньо-професійної програми спеціальності 

«Дошкільна освіта». 

Співбесіда є формою визначення рівня готовності студентів до 

продовження навчання і включення їх у активний процес фахової підготовки 

за напрямом «Дошкільна освіта». У відповідності до вимог програми 

підготовки рівень фахової підготовки студентів визначається, передусім, 

якістю їхніх теоретичних знань з професійно-орієнтованих дисциплін.  

Програма співбесіди побудована у відповідності до вимог 

обов’язкового мінімуму підготовки бакалавра, магістра і  містить наступні 

структурні компоненти: пояснювальна записка, перелік питань за курсами 

поновлення, критерії оцінювання, список літературних джерел. 

Мета програми – визначити рівень знань з теоретичних і методичних 

питань за програмою підготовки фахівців з дошкільної освіти – студентів, що 

поновлюються на певний етап навчання у ЗВО або переводяться з однієї 

форми навчання на іншу. 

Зміст програми співбесіди включає теоретичні питання з фахових 

дисциплін навчального плану спеціальності за другий, третій, четвертий 

курси бакалавріату, а також перелік питань щодо поновлення на ОС Магістр. 

Нижче наводимо перелік дисциплін за курсами поновлення: 

ІІ курс:  педагогіка загальна, історія дошкільної педагогіки. 

ІІІ курс: дошкільна педагогіка, основи наукових досліджень, теорія та 

методика фізичного виховання і валеологічної освіти, дошкільна 

лінгводидактика; 
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ІV курс: основи педагогічної майстерності, основи природознавства з 

методикою, основи образотворчого мистецтва з методикою, теорія та 

методика формування елементів математики у дітей дошкільного віку. 

ОС Магістр: Педагогіка і психологія вищої школи, Методологія науково-

педагогічних досліджень. 
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Перелік основних питань з дисциплін фахової підготовки 

Теоретичні питання співбесіди для студентів, що переводяться або 

поновлюються, вступають для здобуття другої вищої освіти та на 

паралельне навчання на ІІ курс 

Загальна педагогіка 

1. Назвіть основні педагогічні поняття, поясніть їх сутність. Сформулюйте 

основні завдання педагогічної науки. Поясніть, у чому відмінність 

педагогічної науки і педагогічної практики? 

2. Назвіть основні джерела виникнення та розвитку педагогічної науки, 

розкрийте їх сутність. 

3. Поясність своєрідність спартанської, афінської та римської систем 

виховання. 

4. Назвіть основні галузі педагогічної науки. Поясніть сутність зв’язку 

педагогіки з іншими науками. 

5. Педагогічна діяльність та художньо-публіцистична творчість 

А.С.Макаренка. 

6. Педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський. Основні ідеї його педагогічних 

творів.  

7. В чому зв'язок культури і освіти. Назвіть основні соціокультурні функції 

освіти. Дайте пояснення феномена освіти як системи, процесу і 

результату. 

8. Назвіть основні державні документи, що регламентують розвиток освіти 

і виховання в Україні з часів незалежності. 

9. Який зв'язок між філософією і педагогікою? Що таке методологія 

науки взагалі і педагогіки як науки, зокрема? Що таке науково-

педагогічне дослідження. Назвіть методи наукового дослідження, 

розкрийте їх сутність. 

10. Чи впливає політика й ідеологія суспільства на характер виховання і 

розробку педагогічної теорії? Поясніть свою точку зору. Які проблеми 

педагогічної науки набувають актуальності в умовах сьогодення? 

11.  Хто є особистістю? У чому відмінність між поняттями «індивід», 

«людина», «особистість», «індивідуальність»? Що таке розвиток 

особистості? Що таке формування особистості? Якими факторами 

зумовлюється розвиток особистості? 

12.    Що вивчає розділ педагогіки – теорія виховання? Які функції і       

завдання виконує виховання ? Що включає в себе поняття «зміст 

виховання»? Зіставте й порівняйте сутність понять: «всебічне 

виховання», «гармонійне виховання», «гуманістичне виховання». 

13. Визначте сутність національного виховання. Дайте визначення 

українського національного виховного ідеалу. Схарактеризуйте основні 

шляхи та засоби національного виховання. В чому виховна сила 

національних традицій, звичаїв та обрядів? 
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14. Дайте визначення принципам виховання та назвіть основні з них. Що 

таке методи виховання, як вони класифікуються? 

15. Визначте сутність понять «сім’я» і «родина». Схарактеризуйте сутність 

родинного виховання. Які завдання сімейного виховання? За яких умов 

сімейне виховання може бути ефективним? Назвіть проблеми й типові 

помилки виховання дітей в сім’ї в умовах сьогодення. 

16. Розкрийте сутність поняття дидактики як науки. Назвіть основні 

категорії дидактики. На які питання дає відповідь загальна теорія 

навчання? Розкрийте зв'язок дидактики з іншими науками.  

17. Дайте визначення навчанню як процесу. Які два види діяльності 

об’єднує процес навчання? Назвіть та схарактеризуйте компоненти 

процесу навчання. Схарактеризуйте основні функції процесу навчання. 

18. Схарактеризуйте поняття «принципи навчання», назвіть основні з них, 

розкрийте їх сутність. 

19. Дайте визначення методів навчання. Як вони класифікуються? 

Схарактеризуйте методи навчання за джерелом передачі та сприймання 

інформації. Назвіть методи організації і самоорганізації навчально-

пізнавальної діяльності. Визначте способи стимулювання і мотивації 

учіння.  З якою метою використовуються методи контролю і 

самоконтролю? 

20. Назвіть найвідоміші постаті, педагогічна, громадська та літературна 

діяльність яких посутньо вплинула на становлення та розвиток 

педагогічної науки. 
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Історія дошкільної педагогіки 

1. Предмет, завдання курсу «Історія педагогіки». 

2. Народна українська педагогіка про виховання дітей (УІ-УІІІ ст.). 

3. Заснування та розвиток школи в Київській Русі. 

4. Педагогічні ідеї М.С.Грушевського (1866-1934 р.р.). 

5. Виховання дітей в княжому середовищі, народні трудові традиції (ІХ-

ХІІ ст.). 

6. Класифікація суспільних закладів для дітей дошкільного віку в Україні 

в період ХІХ - початку ХХ ст.  

7. Школа і педагогічна думка в часи занепаду Київської Русі (ХІІІ ст.). 

8. Характеристика періодизацій творчості С.Ф.Русової. 

9. Система фізичного виховання в Запорізькій Січі. 

10. Педагогічна наука, школа і дошкільне виховання в Україні на 

сучасному етапі (90 роки ХХ ст.). 

11. Принципові основи виховання дітей дошкільного віку в книзі 

С.Ф.Русової “Теорія і практика дошкільного виховання” (1924). 

12. Боротьба за загальну сучасну освіту в Україні в кінці ХІХ на початку 

ХХ ст. Вища освіта – університети. 

13. Внесок І.Федорова у розвиток української педагогічної теорії і 

практики. 

14. Освіта і педагогічна думка в Україні під владою Польщі та Литви. 

15. Братські школи – центри української мови, ідеї Відродження 

національної освіти. 

16. Перші українські друковані книги (“Апостол”, “Абетка”, “Граматка 

словенська”, “Лексис” та ін.) – ХУІ-ХУІІ ст. 

17. Просвітницька діяльність Острозької (1576-1608 р.р.), Києво-

Могилянської (1632-1701, 1812 р.р.) академій. 

18. Виховання у східних слов’ян. Послідовні етапи раннього виховання 

дітей. Нові форми виховання. 

19. Концепція національного дитячого садка С.Ф.Русової. Принципи 

побудови українського дитячого садка. 

20. Народно-педагогічні уявлення давньоукраїнців трипільської культури. 

21. Демократична філософія і педагогіка Г.С.Сковороди. 

22. Роль писемності, вірувань, побуту у вихованні дітей давніх українців. 

23. Формування української інтелігенції. Вимоги прогресивних педагогів 

до навчання дітей рідної мови (Т.Г.Шевченко, П.О.Куліш, 

К.Д.Ушинський, М.О.Корф). 

24. Роль територіальних і природничих умов у формування населення 

України. Походження виховання. 

25. Педагогічна теорія К.Д.Ушинського. 
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Теоретичні питання співбесіди для студентів,  

що поновлюються або переводяться на ІІІ курс 

  

Дошкільна педагогіка 

1. Дошкільна педагогіка як наука про виховання дітей дошкільного віку. 

2. Методи виховання дітей дошкільного віку. 

3. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні. 

4. Проблема екологічного виховання дітей дошкільного віку у сучасній 

педагогіці. 

5.Джерела дошкільної педагогіки як науки. Народна педагогіка, ідеї 

прогресивної педагогіки минулого, передовий педагогічний досвід 

дошкільних закладів, дані експериментальних досліджень. 

6. Дошкільні заклади в системі національної освіти, їх типи та завдання. 

7.Сучасні програми виховання дітей дошкільного віку, їх характеристика. 

Альтернативність програм у практиці дошкільних закладів. 

8.Історія створення «Програми дитячого садка». 

9.Розвиток теорії морального виховання дітей дошкільного віку. Народна 

педагогіка про моральне виховання. 

10. Зміст, форми та засоби національного виховання. Методи наукового 

дослідження дошкільної педагогіки. 

11. Сучасні дослідження з проблеми трудового виховання дітей дошкільного 

віку. Завдання трудового виховання. 

12. Педагогічна вікова періодизація та характеристика вікових періодів 

розвитку особистості в перші сім років. 

13. Особистість дошкільника. Особливості її виховання. 

14. Особливості періоду дошкільного дитинства. Значення дошкільного віку 

для формування особистості. 

15. Провідні історичні етапи розвитку суспільного дошкільного виховання. 

16. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі. 

17. Сучасні дослідження про особливості фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку, підвищення рухової активності. 

18.Система суспільного дошкільного виховання в Україні. 

19.Характеристика ігрової діяльності дітей раннього віку. Педагогічне 

керівництво грою. 

20. Основні завдання виховання дітей раннього віку. 

 

Дошкільна лінгводидактика 

1. Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття 

2. Міждисциплінарні зв'язки у викладанні української дошкільної   

лінгводидактики 

3. Методологічні засади лінгводидактики 

4. Природничі засади лінгводидактики 

5. Психологічні засади лінгводидактики 
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6. Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення дітей 

7. Педагогічні засади лінгводидактики 

8. Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці  

9. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку 

10. Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності 

11. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного  

віку 

12. Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови  

13. Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми 

14. Сучасний етап розвитку лінгводидактики в Україні  

15. Становлення і розвиток дошкільної лінгводидактики в зарубіжних 

країнах 

16.  Мета і завдання дошкільного закладу з розвитку мовлення і навчання 

дітей рідної мови 

17. Програмне забезпечення навчання дітей рідної мови в дошкільних 

закладах України 

18.  Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників 

19. Форми навчання дітей рідної мови 

20. Специфіка занять з рідної мови в різновікових групах  

 

Основи наукових досліджень 

1. Структура, зміст, форми науково-дослідницької діяльності студентів  

ЗВО. 

2. Наука та наукові дослідження. 

3. Поняття про науку як сферу людської діяльності. Наукознавство. 

4. Наукова комунікація. Основні елементи наукової комунікації. 

5. Наукова школа, як неформальний творчий колектив дослідників. Функції 

наукової школи. 

6.  Специфіка наукової школи. Сучасний вчений, загальна характеристика. 

7. Головні поняття методології педагогічної науки. 

8. Поняття методології педагогічної науки; 

9. Методологія педагогічного дослідження, суть поняття, функції 

методології. 

10. Методологічні принципи та їх характеристика. 

11. Рівні методологічного знання: філософський, загальнонауковий, 

конкретно науковий. 

12. Методи дослідження та методика: суть термінів, специфіка застосування. 

13. Метод спостереження, особливості застосування у роботі з 

дошкільниками. 

14. Метод бесіди та його характеристика. 

15. Анкетування як метод  дослідження. 

16. Діагностичні методи та специфіка їх застосування у ЗДО. 

17. Діагностика, вимоги до діагнозу. 

18. Основні підходи до організації діагностичної роботи. 



 10 

19. Діагностична методика і діагностична діяльність: загальне і відмінне. Цілі 

діагностичної роботи. Види діагностики. 

20. Поняття методу педагогічного дослідження; 

21. Характеристика різних класифікацій методів наукового дослідження; 

22. Характеристика наукового апарату дослідження; 

23. Перспективи розвитку і сучасний стан дошкільної освіти  в Україні; 

24. Діагностичні методики у роботі з дітьми дошкільного віку; 

25. Обґрунтування теми наукового дослідження. 

26. Алгоритм виконання етапів науково-дослідницької роботи.  

27. Особливості обґрунтування теми, розробка наукового апарату 

дослідження. Шляхи пошуку наукової інформації.  

28.  Методика складання конспектів, тез. 

29. Сутність програми та методики наукового дослідження. 

30. Характеристика методу дослідження як системи рекомендацій. 

31. Види експерименту: лабораторний, природний.  

32. Психолого-педагогічний експеримент, його специфіка і функції. Завдання 

психолого-педагогічного експерименту 

33. Констатуючий експеримент, формуючий, контрольний. 

 

Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти 

1. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

2. Сучасні проблеми теорії та методики фізичного виховання. 

3. Загальна характеристика методів та прийомів навчання дітей рухів. 

4. Основні принципи системи фізичного виховання. 

5. Характеристика та види фізичних вправ. 

6. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку. 

7. Виховання у дітей дошкільного віку фізичних якостей. 

8. Розвиток теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

9. Характеристика та види фізичних вправ. 

10. Класифікація фізичних вправ. 

11. Характеристика програми з фізичної культури. 

12. Оздоровчі та гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання. 

13. Організаційні форми роботи з фізичного виховання дітей 2 року життя. 

14. Українська народна педагогіка та передовій досвід що до питань 

фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку. 

15. Характеристика  методів  та  прийомів  навчання  дітей  фізичним 

вправам. 

16. Формування рухових навичок та умінь у дітей 3-7 років. 

17. Методика навчання дітей ходьбі та бігу. 

18. Методика навчання дітей киданню м'яча та метанню. 

19. Методика формування у дітей функції рівноваги. 

20. Оцінка рівня фізичної підготовленості дошкільників (навички основних 

рухів). 



 11 

21. Загальнорозвиваючі вправи, їх добір, дозування, розподіл навантаження. 

22. Вихідні положення для ЗРВ. 

23. Правила запису ЗРВ. 

24. Використання предметів та знаряддя під час виконання ЗРВ. Правила їх 

роздачі та переносу. 

25. Правила запису ЗРВ. 

26. Методика навчання шикуванням та перешикуванням. 

27. Методика навчання розмиканням, змиканням, поворотам. 

28. Методика організації та проведення рухливих ігор в дитячому садку. 

29. Методика проведення спортивних ігор (баскетбол, футбол, хокей, теніс, 

бадмінтон, городки). 

30. Методика навчання спортивним вправам (плавання, катання на ве-

лосипеді, роликових ковзанах, санчатах, лижах та ковзанах). 

31. Методика проведення ранкової гімнастики в різних вікових групах. 

32. Методика проведення ранкової гімнастики в змішаних за віком груп. 

33. Методика проведення загартувальних процедур. 

34. Сучасні питання методики проведення занять з фізичної культури. 

35. Типи фізкультурних занять. 

36. Способи організації дітей на заняттях. 

37. Регулювання фізичного навантаження на фізкультурних заняттях. 

38. Шляхи підвищення моторної щільності на фізкультурних заняттях. 

39. Методика проведення фізкультурних занять у різних вікових групах. 

40. Проведення фізкультурних занять за методикою М.М. Єфименко. 
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Теоретичні питання співбесіди для студентів,  

що поновлюються або переводяться на ІV курс 

 

Основи педагогічної майстерності 

1. Категорія педагогічної майстерності. Характеристика основних 

компонентів. 

2. Критерії педагогічної майстерності. 

3. Своєрідність педагогічного спілкування у професійній діяльності 

вихователя. 

4. Взаємозв’язок педагогічної культури і професійної майстерності 

вихователя. 

5. Професіограма педагога дошкільного навчального закладу як 

змістовно-описова модель його діяльності. 

6. Професійно значимі якості вихователя дітей дошкільного віку. 

7. Педагогічна творчість у вимірах театральної педагогіки. 

8. Уміння безпосередньої педагогічної взаємодії: організаторські, 

комунікативні, конструктивні, дидактичні. 

9. Уміння педагога забезпечити особистісно-професійну виразність та 

управління своєю поведінкою. 

10. Педагогічна творчість і педагогічна майстерність вихователя. 

11. Педагогічний такт як показник професійної культури вихователя. 

12. Психогімнастика та її використання у роботі вихователя з дітьми 

дошкільного віку. 

13. Взаємозв’язок акторського мистецтва та професійної майстерності 

вихователя. 

14. Техніка невербальної взаємодії у професійній діяльності вихователя. 

15. Змістовна характеристика педагогічної етики вихователя та шляхи її 

формування.   

16. Взаємозв’язок педагогічного професіоналізму та професійної 

майстерності вихователя.    
 

 Основи природознавства з методикою 

1. Рослинність пустирів та придорожні рослини, ознайомлення 

дошкільників з ними. 

2. Культурні рослини. Походження та характеристика. Ознайомлення 

дошкільників з культурними рослинами. 

3. Характеристика природних зон України. 

4. Рослинність водойм. Ознайомлення дошкільників з рослинами 

водойму. 

5. Рослинність лук. Ознайомлення дошкільників з рослинами лук. 

6. Фітоценоз його ознаки. Рослинна ярусність. 

7. Рослинність лісу. Ознайомлення дошкільників з рослинністю лісу. 

8. Рослинний світ України, його значення. Ознайомлення дошкільників з 

рослинністю. 
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9. Води України. Проблема охорони вод. Ознайомлення дошкільників з 

водами. 

10. Ґрунти України. Проблеми охорони. Формування дбайливого 

ставлення. 

11. Характеристика змісту знань дітей про природу, умінь та навичок у 

вирощування рослин, догляду за тваринами. 

12. Завдання ознайомлення дошкільників з природою. 

13. Природа у виховання дітей дошкільного віку в історії західної 

педагогіки. 

14. Ділянка дитячого садка. Обладнання та значення. 

15. Тварини кутка природи та догляд за ними. 

16. Кімнатні рослини в кутках природи та зимового саду. 

17. Куток природи: розміщення та обладнання. 

18. Предмет та завдання методики ознайомлення дітей з природою в 

дитячому садку. 

19. Засоби фіксації знань дітей про природу. 

20. Сучасні дослідження з питань екологічного виховання дошкільників. 

21. Діячі освіти України про формування особистості дитини умовами 

природи. 

22. Російська педагогіка про природу у вихованні дітей дошкільного віку. 

23. Зміст програми «Я у Світі» по ознайомленню дітей з природою 

(тваринний світ). 

24. Використання технічних засобів навчання при ознайомленні дітей з 

природою. 

25. Наочні методи ознайомлення дітей з природою. 

26. Зміст програми «Я у Світі» по ознайомленню дітей з природою 

(рослинний світ). 

27. Спостереження як метод ознайомлення дітей з природою. 

28. Заняття як форма організації роботи по ознайомленню дітей з 

природою. 

29. Зміст програми «Я у Світі»по ознайомленню дітей з природою (нежива 

природа). 

30. Словесні методи ознайомлення дітей з природою. 

31. Поняття про екологію, екологічну освіту, екологічне виховання. 

32. Практичні методи ознайомлення дітей з природою. 

 

 

 Основи образотворчого мистецтва з методикою 

1. Малювання. Види малювання. Характеристика фарбувальних 

матеріалів та технічних прийомів, доступних дошкільникам. 

2. Композиція. Закони композиції. Правила та прийоми композиції. 

3. Перспективна побудова малюнка. основні положення лінійної 

перспективи. 
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4. Декоративне малювання. Різновиди орнаменту. Принципи побудови 

візерунку. 

5. Ліплення. Види ліплення. Показники готовності дитини до цієї 

діяльності. 

6. Характеристика матеріалів і способи підготовки до діяльності. 

Обладнання та технічні прийоми ліплення в дошкільному віці. 

7. Виразні засоби ліплення. 

8. Аплікація та її основні ознаки. Види аплікації.  

9. Елементи виразності аплікації. 

10.  Матеріали та обладнання аплікації. 

11. Технічні прийоми аплікації. 

12. Художнє конструювання. Характеристика матеріалів, обладнання та 

технічних прийомів. 

13. Образотворча діяльність як умова сенсорного, розумового, морального, 

естетичного навчання, виховання та розвитку. 

14. Методика навчання конструювання у І та ІІ молодших групах. 

15. Методика навчання конструювання у середній та старшій групах. 

16. Види та жанри образотворчого мистецтва. 

17. Народне та декоративно прикладне мистецтво. 

18. Дизайн. Тенденції та вимоги до оформлення ділянки дошкільного 

навчального закладу. 

19. Культура як історично визначений ступінь розвитку суспільства і 

людини. Класифікація культури з основних видів громадського 

виробництва. 

20. Твір мистецтва як основна ланка художньої культури. Критерії 

естетичної цінності твору. 

21. Зміст та зображувально-виразні засоби художнього твору. 

22. Естетичний аналіз та естетичне сприйняття творів образотворчого 

мистецтва. 

23. Архітектура. Основні типи архітектурних споруд. Образні засоби 

композиції. 

24. Архітектурний стиль. Основні історично-складені стилі архітектури. 

25. Графіка. Види графіки. Способи відтворення малюнку. 

26. Скульптура. Художньо-естетична виразність скульптури. 

27. Живопис як один з основних видів образотворчого мистецтва. 

28. Жанри станкового живопису. 

29. Народне та декоративно-прикладне мистецтво. 

30. Предмет та завдання курсу. 

31. Соціальні функції мистецтва. 

32. Зв’язок методики з іншими науками. 

33. Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю як 

науки. 

34. Цілі та завдання навчання зображувальної діяльності дітей 

дошкільного віку. Формування у дітей сенсорно-естетичного бачення. 
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35. Методи та прийоми навчання зображувальної діяльності дітей 

дошкільного віку. 

36. Поняття метода. Наочні, практичні, словесні методи. Пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, дослідницький, евристичний методи. 

37. Природа в дитячому малюнку. Вияв дітьми творчих здібностей в 

процесі зображення природи. 

38. Естетичне сприйняття дітьми пейзажної лірики. 

39. Методика навчання малювання у І та ІІ молодших групах. 

40. Методика навчання малювання у середній та старшій групах. 

41. Методика навчання ліплення у І та ІІ молодших групах. 

42. Методика навчання ліплення у середній та старшій групах. 

43. Методика навчання аплікації у І та ІІ молодших групах. 

44. Методика навчання аплікації у середній та старшій групах. 

 

     

Теорія та методика формування елементів математики у дітей 

дошкільного віку 

1. Історія розвитку числа та лічби. Натуральне число. 

2. Походження математики, розвиток її як науки.  

3. Навчання дітей лічбі за допомогою слів-числівників на підставі 

порівняння множин. 

4. Ознайомлення дітей з утворенням чисел. Підсумкове число. 

5. Методика формування у дошкільників знань про геометричні фігури. 

Обстеження форми як основний прийом у навчанні. 

6. Формування у дітей четвертого року життя уявлень про множину, 

засвоєння понять «багато-мало», «багато-один», «більш, менш на 

один». 

7. «Навчальні» ігри в системі формування елементарних математичних 

уявлень (А.А.Столяр, Б.П.Нікітін). 

8. Раннє запозичення дітьми слів-числівників з мови дорослих. Навчання 

усній лічбі. 

9. Етапи розвитку лічильної діяльності. 

10. Навчання дітей порівнянню множин за допомогою зіставлення 

елементів однієї множини з елементами другої (накладання, 

прикладання). 

11. Вплив просторово-якісних особливостей множин на визначення її 

кількості дітьми раннього віку. 

12. Особливості сприйняття та відображення множин дітьми 2-3 років. 

13. Формування у дітей знань про відносини між суміжними числами 

натурального ряду та використання їх у навчанні обчислювальної 

діяльності. 

14. Формування пізнавальної активності – основа математичного розвитку 

дошкільників. 
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15. Методика вивчення кількісного складу числа з одиниць на 

конкретному матеріалі. 

16. Порядкове значення чисел. Відмінність порядкових числівників від 

кількісних, слів «скільки», «котрий», «який». 

17. Особливості сприйняття величини предметів дітьми раннього та 

дошкільного віку. 

18. Проблема індивідуалізації навчання дітей математики. 

19. Методика ознайомлення дітей з основними особливостями 

геометричних фігур. 

20. Методика навчання вимірювання загальноприйнятими мірами (сьомий 

рік життя). 

21. Показники готовності дітей до засвоєння математики в школі. 

22. Теоретичні основи формування у дітей уявлень і понять про час. 

23. Генезис розвитку просторової орієнтації у дітей від молодшого до 

старшого дошкільного віку. 

24. Використання комбінованих та інтегрованих занять у навчанні 

математики як умова підвищення пізнавальної активності дітей. 

25. Ознайомлення дітей з періодичністю часу (доба, дні тижня та ін.). 

Використання моделей часу у навчанні. 

 

 

Теоретичні питання співбесіди для студентів, 

що поновлюються або переводяться на ОС Магістр 

 

1. Предмет педагогіки вищої школи. 

2. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи. 

3. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи. 

4. Вища школа як педагогічна система. 

5. Сутність поняття «педагогічне дослідження». Етапи педагогічного 

дослідження. 

6. Сутність та взаємозв'язок понять методологія, метод, методика 

дослідження. 

7. Різні підходи до класифікації методів дослідження. 

8. Характеристика емпіричних методів дослідження. 

9. Характеристика теоретичних методів дослідження. 

10.Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі. 

11.Завдання, права та обов'язки викладача педагогічного університету. 

12.Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу. 

13.Педагогічний професіоналізм викладача вищого навчального закладу. 

14. Роль і значення культури освітян у становленні демократичної 

держави. 

15. Основні компоненти педагогічної культури. 

16. Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача 

вищого навчального закладу. 

17. Студентство як соціальна група. 
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18. Права і обов'язки студентів педагогічного університету. 

19. Адаптація студентства у вищому навчальному закладі.  

20. Мета і завдання виховання у вищому навчальному педагогічному 

закладі. 

21. Основні напрями виховання студентів у процесі навчання та 

позанавчальній діяльності. 

22. Виховна робота в академічній групі. 

23. Роль та функції куратора академічної студентської групи. 

24. Розкрийте основні засади формування інноваційного освітнього 

середовища у педагогічному вищому навчальному закладі в контексті 

завдань з реалізації принципів Болонського процесу. 

25. Як здійснюється підготовка майбутнього педагога ЗВО в умовах 

кредитно-трансферної технології навчання? 

26. В чому полягає специфіка організації індивідуально – дослідної роботи 

студентів? 

27. Як здійснюється діагностика рівня знань студентів за кредитно-

трансферною системою навчання? 

28. Охарактеризуйте основні види готовності майбутнього педагога ЗВО 

до здійснення педагогічної діяльності.  

29.Які Ви знаєте форми та методи поза аудиторної роботи ? 

30.Як, на Ваш погляд, найкраще здійснити адаптацію студентів у ЗВО? 

31.Розкрийте структуру студентського самоврядування. 

32. Що розуміють під галузевими стандартами? 

33.Дайте освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівцю з дошкільної 

освіти. 

34. Охарактеризуйте освітньо-професійну програму підготовки 

майбутнього вихователя, викладача ЗВО.  

35. Які Ви знаєте права випускника вищої педагогічної школи? 

36.Розкрийте роль та значення самостійної роботи студентів. 

37. Як ефективно організувати навчальний час студента під час лекції? 

38. Яку роль та значення відіграють навчальна та виробнича практики у 

формуванні професійних умінь фахівця. 

 

 Методи контролю і оцінювання досягнень студентів під час cпівбесіди 

Оцінювання студентів, що поновлюються або переводяться , вступають 

для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання, 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 
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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 поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та на паралельне навчання 

відбувається за такою шкалою: 

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 

студент відповів на всі запитання в повному обсязі, знає 
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89-56 

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 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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ЛІТЕРАТУРА:  

(ОКР Бакалавр) 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / 

Л.В.  Артемова– М., 2002. 

2. Артемова Л.В. Театр і гра / Л.В.  Артемова– К., 2002. 

3. Базовий Компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 2009. 

4. Здоров’я дитини –  від родини. – Київ: СПД Богданова А.М., 2006.  

5. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-ох кн. / І.Д.Бех– К., 2003. 

6. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А.М. Богуш– 

Запоріжжя: «Просвіта», 2000. 

7. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з 

навколишнім у дошкільному закладі. – практикум / А.М. Богуш.  - К.: 

Вища школа, 2005. 

8. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. 

Монографія. 2-е видання / А.М. Богуш– К.: Видавничий Дім «Слово», 

2010. – 374 с. 

9. Богуш А.М., Гаврик Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика 

навчання дітей рідної мови: Підручник / За ред.А.М. Богуш. – К.: Вища 

шк., 2007. – 542 с. 

10. Богуш А., Гаврик Н., Котик Т. Методика організації художньо-

мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів 

дошкільної освіти / А.М.Богуш– К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 

с. 

11. Богуш А.М., Гавриш Н.В., Саприкіна О.В. Теорія і методика розвитку 

мовлення дітей раннього віку. Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів факультетів дошкільної освіти / А.М.  Богуш – К.: Видавничий 

Дім «Слово», 2009. – 408 с. 

12. Богуш А.М., Н.В. Лисенко Українське народознавство в дошкільному 

закладі: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб. І допов.– К.: Вища шк., 2002. – 

407 с.  

13. Богуш А.М., Н.В. Лисенко Українське народознавство в дошкільному 

закладі: Практикум: Навч.посіб. / А.М. Богуш – К.: Вища шк., 2003. – 206 

с.  

14. Вільчковський Е.С., Курок О. І. Фізичне виховання дітей у дошкільному 

закладі./  Е.С. Вільчковський – Суми: Мрія ЛТД, 2001.  

15. Борисова З.Н. Виховання дошкільника в праці / З.Н. Борисова, 

Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець та ін. – 2-ге вид., стер. – К., 2002. – 112 с. 

16. Гончаренко О.М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин 

старших дошкільників: Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 

2003.  

17. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей / Н.М. Горопаха– 

Рівне, 2001. 
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18. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: 

Учеб.пособие для студ.сред.пед.учеб.заведений. – 2-е изд., испр. / Г.Г.  

Григорьева– М., 2008. – 272 с. 

19. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку: Монографія / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гавриш, 

С.М. Курінна, І.П. Печенко; Наук.ред.А.М. Богуш; За заг.ред.Н.В. Гавриш. 

– Луганськ: Альма-матер,2006. – 368 с. 

20. Зайцева С.О. Формування логіко-математичних понять у старших 

дошкільників у процесі пізнавальної діяльності: Автореф. дис. … 

канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2008. 

21. Комплексные занятия по развитию творческих спосібностей 

дошкольников: Метод.пособие / Авт. – сост.: Н.В. Корчаловская, 

Г.Д. Посевина. – Ростовн/Д, 2003. – 288 с.  

22. Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я: Навчально-

методичний посібник / Л.В.Лохвицька, Т.К.Андрющенко – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 176 с.  

23. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками: 

Навчальний посібник / І.О. Луценко– К., 2001.  

24. Мосіяшко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч.посіб./ В.А. Мосіяшко   – 

Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.  

25. Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В. Кочетковой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 112 с. 

26.  Кузя В.Г. Основи національного виховання – К., 2003.   

27. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська 

– К., 2004. – 352 с.  

28. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка / Т.І. Поніманська – К.: 

Академвидав., 2004. 

23.Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум / Т.І. 

Поніманська– К.: Слово, 2004. 

29. Роганова М.В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного 

ставлення до природи засобами мистецтва: Автореф. дис. … 

канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2001. 

30. Степанова Т.М. Диференційоване навчання дітей дошкільного віку 

математики. Різнорівневі  програми / Т.М. Степанова – Миколаїв, 2007. – 

27 с.  

31. Степанова Т.М. Індивідуалізація і диференціація навчання математики 

дітей старшого дошкільного віку / Т.М. Степанова   – К.: Слово. – 2006. – 

205 с. 

32.  Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в 

дошкільному навчальному закладі. Підручник./ Г.В Сухорукової, Дронова 

О.О.,  Н.М. Голота, Л.А. Янцур – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 

376с.  

33.  Гавриш Н.В.  Сучасне заняття в дошкільному закладі: Навчально-

методичний посібник /  Н.В. Гавриш, О.О. Ліннік, Н.В. Губа нова. – 

Луганськ: «Альма-матер», 2007. – 496 с. 
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34.  Татаринова С.О. Формування логіко-математичних понять у старших 

дошкільників у процесі пізнавальної діяльності: Автореф. дис. … 

канд.пед.наук: 13.00.08. – К., 2008. 

35. Терпугова Е.А. Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

– Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2007. – 204 с. 

36. Фоменко Е.В. Формування національної самосвідомості дітей. – Х.: 

Вид.група «Основа», 2009. – 121 с. 

37. Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития 

дошкольников / О.А.  Фунтикові – Симферополь: Таврида. – 2009. – 304 с.  

38. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на 

заняттях з малювання: Конспект лекцій і занять (за матеріалами власного 

досвіду) / Шульга Л.М. – К., 2005. – 236 с. 

39. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / Упор. та автори вступних 

нарисів З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко - К.,2004. 

40. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду / Е.И.  

Щербакова– М.: Академия, 2001.  

41. Щербакова Е.И.Методика формирования элементов математики у 

дошкольников / Е.И.  Щербакова – К.: Изд-во Европейского университета, 

2005. – 392 с.  

   

ЛІТЕРАТУРА: 

(ОС Магістр) 

1. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення 

розвитку освіти в Україні» //Освіта, 2001. - №75-58. 

2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті - К: 

«Шкільний світ», 2001. 

3. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) - К.: 

Райдуга, 1994. 

4. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

5. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
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