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Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 012 «Дошкільна 

освіта» для абітурієнтів, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст. 

Укладачі:  

1. Брежнєва О.Г.,  доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної 

освіти МДУ; 

2. Щербакова К.Й., кандидати педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти 

МДУ; 

3. Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти МДУ. 

 

Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для 

абітурієнтів, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст затверджена обговорена та 

затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти (протокол №7 від 18.02.2020) та на 

засіданні Вченої ради факультету філології та масових комунікацій Маріупольського 

державного університету (протокол № 6 від 19.02.2020 р.).    

Рецензенти:   

Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освіти 

Маріупольського державного університету 

Ляпунова В.А., доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи,соціальної 

педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету 

 

Програма вступних фахових випробувань за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для 

абітурієнтів, які вступають на базі ОКР «Молодший спеціаліст». Зміст програми вступних 

випробувань для зарахування на другий курс визначений на основі базових дисциплін 

циклу професійної підготовки, які складають фундаментальну, загально-професійну 

підготовку, а саме дошкільної педагогіки з питаннями історії, дитячої  психології. Блок 

питань для зарахування на третій курс складається з циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін, а саме дошкільної педагогіки з методиками. 

Програма може бути застосована абітурієнтами, які маю бажання отримати 

додаткову професійну підготовку на рівні бакалаврату.  
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ЗМІСТ 

  

Вступ  

1. Вимоги до рівня підготовки абітурієнта  

2. Порядок проведення фахового випробування                     

3. Перелік дисциплін та питань, що виносяться на фахове 

випробування (2 курс) 

4. Порядок проведення письмового фахового випробування                     

5. Перелік дисциплін та питань, що виносяться на фахове 

випробування (3 курс)                                                                       

 

 

   

6. Критерії та вимоги до оцінювання вступного фахового 

випробування   

 

7. Рекомендована література для підготовки до фахового 

випробування                                                                                     
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ВСТУП 

Програма вступного випробування для зарахування  на другий (третій) 

курс спеціальності 012 «Дошкільна освіта» сформована відповідно до  

Правил прийому до  Маріупольського державного університету у 2020 році. 

Програма вступного випробування спрямована на виявлення рівня 

фахової обізнаності абітурієнтів, що вступають на ІІ (ІІІ) курс ОС Бакалавр 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на базі диплома молодшого 

спеціаліста, здобутого за іншою (спорідненою) спеціальністю.   

Мета вступного випробування  полягає у визначенні рівня загальної 

культури, ерудованості, обізнаності абітурієнта у питаннях педагогіки і 

психології дитинства, професійної компетентності і готовності абітурієнта до 

навчання на  педагогічній спеціальності; забезпеченні об’єктивного  і 

якісного відбору претендентів на навчання за програмою бакалавріату зі 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Головне завдання вступного 

випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки 

абітурієнта щодо основних питань з дошкільної  педагогіки та дитячої 

психології. 

Реалізація  мети  вступних випробувань передбачає, що у абітурієнтів, 

які вже мають диплом молодшого спеціаліста за іншою (спорідненою) 

спеціальністю: 

 розвинені і задоволені потреби в отриманні фундаментальних знань про 

сучасні підходи до побудови освітнього процесу на етапі дошкільної 

освіти, про особливості становлення особистості дошкільника в процесі 

навчання і виховання; 

 спостерігається володіння основами загальнотеоретичних і частково-

дидактичних дисциплін (педагогіки і методик дошкільної освіти, 

психології та історії дошкільної педагогіки) в обсязі, необхідному для 

здійснення видів професійної діяльності фахівця: організаційно-

методичної, соціально-педагогічної, виховної, розвиваючої, управлінської; 



5 
 

 сформовані первинні вміння застосовувати різноманітні прийоми, методи 

і засоби навчання, що забезпечують рівень підготовки дошкільників, що 

відповідає вимогам державного освітнього стандарту; 

 наявні особистісні якості, необхідні в роботі вихователя ЗДО: любов і 

повага до дітей, розуміння їх запитів та інтересів, вміння будувати 

спілкування з ними, вимогливість і справедливість, доброзичливість і 

терпіння. 

Зміст програми вступних випробувань для зарахування на другий курс 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» вибудовується на основі базових 

дисциплін циклу професійної підготовки, які складають фундаментальну, 

загально-професійну підготовку, а саме дошкільна педагогіка з питаннями 

історії,  дитяча психологія.  

Блок питань для зарахування на третій курс спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» складається з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, 

а саме дошкільної педагогіки з методиками. 
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1. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА 

Виходячи з освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-

професійної  програми підготовки,  абітурієнт повинен  

знати: 

 особливості розвитку дошкільної  освіти в Україні; 

 зміст і структуру педагогічного процесу, специфіку змісту і технологій 

дошкільної  освіти; 

 історію педагогіки, сучасні тенденції розвитку теорій і практики освіти і 

виховання дітей дошкільного віку; 

 основи законодавства з управління дошкільною  освітою; 

 дитину як суб’єкта освітнього процесу, її вікові, індивідуальні 

особливості, внутрішні і зовнішні фактори розвитку; 

 закономірності особистісного розвитку, фактори, що сприяють 

особистісному зростанню і соціалізації дитини дошкільного  віку; 

 закономірності виховання і навчання в цілісному педагогічному процесі,  

сучасні педагогічні технології; 

вміти: 

 розглядати педагогічні явища на різних рівнях;  

 давати самостійну оцінку різноманітним явищам теорії  і практики освіти; 

 порівнювати, зіставляти,  групувати  педагогічні ідеї  і факти; 

володіти: 

 навичками аналізу, синтезу  і прогнозування  педагогічних явищ; 

 навичками письмового обговорення проблем; 

 навичками встановлення зв’язків між емпіричними і теоретичними 

фактами. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Вступні випробування на другий курс на базі диплома молодшого 

спеціаліста за іншою спеціальністю  проводяться шляхом письмового 

фахового іспиту.  

Тривалість письмового іспиту 2 астрономічних години. Проводиться за 

спеціальною програмою, яка вміщується у білети (25-30 білетів).  

 Кожний білет за структурою містить два завдання: одне питання 

теоретичного характеру з дошкільної педагогіки, історії дошкільної 

педагогіки та дитячої психології. Друге завдання – педагогічна задача.   

 Теоретичне питання забезпечує виявлення в абітурієнтів достовірних 

знань, загальної обізнаності в основних поняттях дошкільної педагогіки та 

дитячої психології, глибину розуміння проблем  і тенденцій розвитку 

сучасної дошкільної освіти на основі соціально-історичних, психолого-

педагогічних концепцій  і сутності дошкільного періоду дитинства. Загальна 

кількість балів за відповідь на теоретичне питання  становить 50 балів. 

 Педагогічна задача забезпечує  виявлення вміння розв’язувати типово-

професійні  задачі, актуальні для сучасної дошкільної освіти, що дозволяє  

визначити: 

    вміння розв’язувати типові професійно-педагогічні ситуації, 

застосовувати відповідні методи і прийоми взаємодії з дітьми; 

    здібність логічно пояснювати і аргументовано доводити стратегію і 

тактику розв’язання проблеми; 

    реалізовувати творчий підхід до розв’язання  практичної ситуації.  

Загальна кількість балів за виконання другого завдання становить 50 балів. 

Максимальну кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 100 балів,      

прохідний бал – 25. 
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3.ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ (2 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. Розвиток теорії морального виховання дітей дошкільного віку. Народна 

педагогіка про моральне виховання. 

9. Зміст, форми та засоби національного виховання.  

10. Сучасні дослідження з проблеми трудового виховання дітей дошкільного 

віку. Завдання трудового виховання. 

11. Педагогічна вікова періодизація та характеристика вікових періодів 

розвитку особистості в перші сім років. 

12. Особистість дошкільника. Особливості її виховання. 

13. Особливості періоду дошкільного дитинства. Значення дошкільного віку 

для формування особистості. 

14. Провідні історичні етапи розвитку суспільного дошкільного виховання. 

15. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі. 

16. Сучасні дослідження про особливості фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку, підвищення рухової активності. 

17. Система суспільного дошкільного виховання в Україні. 
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18. Характеристика ігрової діяльності дітей раннього віку. Педагогічне 

керівництво грою. 

19. Основні завдання виховання дітей раннього віку. 

Історія дошкільної педагогіки 

1. Проблеми виховання  в  літературі Української держави (14-17 ст.). 

2. Становлення дошкільної педагогіки як науки в Україні і за рубежем. 

3. Виховання у первісному суспільстві як джерело трансляції традиційної 

культури. 

4. Я.А. Коменський як засновник  наукової педагогічної системи. 

5.  Теорія «природного виховання» Ж.-Ж. Руссо. 

6.  Педагогічна теорія Дж. Локка. 

7.  Педагогічна діяльність і погляди І.Бецького, М.Новикова. 

8.  Теорія «елементарної освіти» Й.Г.Песталоцці. 

9.  К.Д.Ушинський як засновник  наукової природної педагогіки. 

10.  Система суспільного дошкільного виховання Ф.Фребеля. 

11.  Педагогічна спадщина Л.М.Толстого. 

12. Педагогічна теорія М. Монтессорі. 

13.  Принцип природовідповідності  в педагогіці. 

14.  Проблемам гри в історії педагогіки. 

15.  Проблема індивідуального підходу до дітей в історії педагогіки. 

16.  Впровадження системи Ф. Фребеля в практику дошкільної освіти в 

Україні і в Росії в другій половині 19 століття. 

17.  Гуманістичні ідеї С.Ф. Русової в галузі дошкільного виховання.                 

18.  Розробка програм дошкільної освіти в Україні: історичні традиції і 

перспективи.                      

19.   Проблема індивідуальності в колективі в педагогічній системі 

А.С.Макаренка.         

20.  Педагог і його роль в розвитку і вихованні дитини як історико-

педагогічна проблема.  
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Дитяча психологія 

1. Поняття «провідної діяльності» особистості. Характеристика провідних 

форм діяльності особистості дитини протягом дошкільного дитинства. 

2.  Поняття «гра». Основні наукові підходи до його вивчення. 

3. Періодизація дитинства. Характеристика вікових періодів дитинства 

4. Предмет, задачі, принципи, значення дитячої психології. 

5. Вплив середовища на психічний розвиток дитини. 

6. Спадковість і її значення в психічному розвитку особистості. 

7. Розвиток дитини в різних видах діяльності (гра, праця, навчальна 

діяльність, побутова діяльність). Роль діяльності в психічному розвитку 

особистості. 

8. Групи і види методів дитячої психології, їх характеристика. 

9.  Здібності: фізіологічна основа, типологія. Пізнавальні, практичні, 

спеціальні здібності дошкільника. 

10. Особливості поведінки та діяльності дітей з різними типами 

темпераменту. 

11. Продуктивні види діяльності притаманні ранньому віку, їх специфіка. 

12.  Психологічні передумови виникнення та подолання кризи трьох років. 

13. Спілкування та відносини дитини з дорослими та однолітками. 

14. Розвиток мовлення в онтогенезі. Засвоєння словника дитиною. Розвиток 

зв’язного мовлення. 

15. Психологія структури дошкільного дитинства: молодший, середній, 

старший дошкільний вік. 

16. Становлення і розвиток навчальної діяльності в дошкільному віці. 

Психолого-педагогічні аспекти навчання дошкільників. 

17. Психологічна готовність дитини до школи. 
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ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ 

БІЛЕТІВ 

Приклади педагогічних задач  

(до другого питання екзаменаційного білету) 

1. Діти першої молодшої групи слухають казку. З цікавістю вони чекають, що буде з 

Колобком далі. Тільки непосидючого Максима не хвилює доля Колобка: він старанно 

накручує на палець свій чуб і дивиться на всі боки. Сидіти спокійно для нього мука. 

Він стомлений бездіяльністю, потягується, позіхає. Суворий погляд виховательки, 

спрямований на Максима, не здатний мобілізувати увагу хлопчика. Від цього 

вихователька хвилюється, і тепер казка звучить приблизно так: - Котиться колобок, а 

назустріч йому ... Максиме, тобі не цікаво? Чи не чіпай сусіда! ... А назустріч йому 

ведмідь ... Тобі що, шнурки заважають? Залиш їх у спокої ... І каже ведмідь ... Та 

вгамуєшся ти, нарешті, Максиме? Іди сюди, сядь поряд, якщо не вмієш поводитися, як 

всі діти ... І каже ведмідь Колобку ... Не відразу вдається дітям дізнатися, що сказав 

ведмідь Колобку: вихователька зайнята Максимом. І ось інтерес до казки згасає, діти 

заражаються настроєм Максима. Заняття не вдалося. Вихователька розчарована: все 

через Максима! Зладу немає з ним! 1. Чому зауваження для таких дітей, як Максим, не 

приносять користі? Як слід було вчинити виховательці? 2. Як виховати у таких дітей 

посидючість, терпіння, волю? 

 

2. Трирічний хлопчик почав щось будувати з кубиків, але не міг заздалегідь сказати, що 

він буде будувати. Спочатку у нього вийшов паровоз, і тут же, переклавши один-два 

бруска, маленький будівельник заявляє, що тепер у нього вийшов будинок, потім - 

літак, машина та інше. Аналогічне відбувається і тоді, коли діти малюють: починають 

малювати одне, а в процесі малювання задум дитини кілька разів змінюється, в 

результаті виходить інший малюнок. Юрко (3 роки 4 міс.) Намагається полагодити 

візок. Він спочатку просто прикладає колесо до краю візка поруч з кінцем осі. Після 

багатьох спроб колесо випадково надаватися на  кінець осі. Візок може їхати. Юрко 

задоволений. Вихователька каже: - Молодець, Юрасику, сам полагодив візок. Як це ти 

зробив? - Полагодив. Ось бачите! - Показує, як крутиться колесо. - Як це ти зробив, 

покажи! (Вихователька непомітним рухом скидає колесо.) Юрко знову прикладає його 

до візка, але зараз вже швидше надягає на вісь. - Ось і полагодив, - радісно заявляє 

хлопчик, але знову не може сказати, як це він зробив. Такі спостереження є у кожного 

вихователя. 1. Чому у трьох-, чотирирічних дітей спостерігається відоме розбіжність 

між тим, що вони зробили, вирішуючи завдання, і тим, як вони пояснюють свої дії? 2. 

Які висновки може зробити вихователь для педагогічної практики на основі аналізу 

наведених фактів? 
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ПРИКЛАД  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПНИЙ  ФАХОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

 

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ, ЗДОБУТОГО ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

ВАРІАНТ №1 

 

1. Особливості періоду дошкільного дитинства. Значення дошкільного 

віку для формування особистості – 100 балів 

2. Розв’язання педагогічної задачі (завдання додається) – 100 балів.  

 
 

Екзаменаційні матеріали затверджені на засіданні Вченої ради МДУ 

(протокол № _____   від «_____»______________2020 р.) 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії            О.Г. Брежнєва 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПИСЬМОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

  Згідно Правил прийому до МДУ у 2020 р. особи, які вступають на базі 

молодшого спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю, а саме: 

 012 – Дошкільна освіта  

 013 – Початкова освіта 

приймаються на третій курс спеціальності 012 Дошкільна освіта для 

здобуття ОС бакалавра. Вступне випробування проводиться у вигляді 

письмового фахового іспиту. Тривалість письмового іспиту 2 астрономічних 

години. Проводиться за спеціальною програмою, яка вміщується у білети 

(15-20 білетів).  

 Кожний білет за структурою містить два завдання: одне питання 

теоретичного характеру з дошкільної педагогіки, друге – з методик 

дошкільної освіти. 

 Максимальну кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 200 балів         

(по 100 балів за кожне питання білету), прохідний бал – 100. 
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5.ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПИСЬМОВИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ (3 курс) 

Дошкільна педагогіка (перше питання) 

1. Проблема індивідуалізації виховання та навчання в дошкільній педагогіці.   

2.  Педагогічні умови формування особистості дошкільника. 

3. Класифікація дитячих ігор, їх характеристика. 

4.  Характеристика сюжетно-рольової гри та її основних компонентів. 

5. Значення дидактичних ігор, їх характеристика  (види та структура). 

Дослідження цієї проблеми. 

6.  Принципи та методи керівництва дидактичними іграми дітей 

дошкільного віку. 

7. Історія походження іграшки, види іграшок та сучасні вимоги до них. 

8. Завдання, зміст, засоби розумового виховання. 

9.  Основні дидактичні принципи навчання в ЗДО. 

10.  Методи навчання в ЗДО. 

11.  Заняття як форма організації навчання в ЗДО, їх характеристика. 

12. Особистість дошкільника. Особливість її розвитку. 

13.  Види праці дошкільників, її зміст та форми організації. 

14. Поняття «педагогічний процес». Особливості організації педагогічного 

процесу в дошкільному навчальному закладі. 

15. Зміст та основні напрямки забезпечення наступності дошкільного 

навчального закладу та школи. 

 

Методики дошкільної освіти (друге питання) 

Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей 

1. Методика використання ігрових прийомів у процесі занять.  

2. Методика формування у дітей різних вікових груп кількісних уявлень.  

3. Форми і методи використання загадок, головоломок, завдань з народної 

математики в роботі з дошкільниками. 
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Теорія та  методики фізичного виховання дітей 

1. Структура занять з фізичної культури, визначити особливості методики 

їх проведення в різних вікових групах. 

2. Значення ранкової гімнастики. Методика її проведення в різних 

вікових групах. 

3. Особливості методики навчання дітей дошкільного віку фізичним 

вправам. 

4. Обґрунтувати значення рухливих ігор, розкрити особливості 

організації та методики їх проведення. 

 

Основи природознавства з методикою 

1. Методика проведення дидактичних ігор природничого змісту в різних 

вікових групах.  

2. Шляхи і методи реалізації завдань екологічного виховання в 

дошкільному навчальному закладі.  

3. Види праці дітей у природі. Методика їх проведення. 

4. Значення методів безпосереднього ознайомлення дітей з природою у 

системі роботи дошкільного навчального закладу. Розкрити сутність 

основних положень сучасних досліджень з проблеми розвитку 

спостережливості засобом природи. 

 

Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної 

мови в дошкільному закладі освіти 

1. Розвиток зв’язного мовлення. Типи зв’язного мовлення, функції і 

форми мовлення.  

2. Художньо-мовленнєва компетенція дітей. Форми і методи роботи з 

книгою в дошкільному навчальному закладі. 

3. Шляхи і методи ознайомлення дітей з українськими традиціями, 

звичаями, оберегами.  

4. Методика навчання дітей української мови в російськомовних 

дошкільних навчальних закладах. Варіантні програми з української 

мови. 
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ПРИКЛАД  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВСТУПНИЙ  ФАХОВИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

 

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ 

ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ,  

ЗДОБУТОГО ЗА СПОРІДНЕНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

ВАРІАНТ №1 

 

1. Охарактеризувати класифікацію дитячих ігор. 

2. Розкрити особливості методики навчання дітей дошкільного віку 

фізичним вправам. 

 

 

Екзаменаційні матеріали затверджені на засіданні Вченої ради МДУ 

(протокол № _____   від «_____»______________2020 р.) 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії           О.Г. Брежнєва 
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6. КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Оцінювання абітурієнтів, що проходять вступні випробування і 

вступають на ОС Бакалавр зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» на базі 

диплома молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

здійснюється на підставі письмового фахового іспиту.  

Письмовий фаховий іспит  оцінюється на підставі отриманих балів за  

відповіді на поставлені запитання (два запитання). На основі відповідей 

виставляється бальна оцінка  від 200 до 0 балів. Прохідний бал – 100  балів.   

Бали розподіляються порівну між двома завданнями – по 100 балів за 

кожне виконане завдання. Максимальна кількість балів, яку може отримати 

абітурієнт за відповідь  нараховується за умови повного, аргументованого 

викладу матеріалу, якщо абітурієнт показав обізнаність з основних питань 

психолого-педагогічної проблематики, доказово висвітлює власне бачення 

педагогічних проблем, під час письмової відповіді у абітурієнта виявлені 

вміння аналізувати, узагальнювати та оцінювати інформацію.  

Письмовий фаховий іспит   
 

Критерії оцінювання письмового фахового іспиту   

 

Оцінювання знань абітурієнтів, які вступають на базі ОКР Молодший 

спеціаліст відбувається за такою шкалою: 

2. Іспит – за 200-бальною шкалою:  

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

Відмінно 180-200 

Добре 140-179 

Задовільно 100-139 

Незадовільно  0-99 

 

 

 



18 
 

Рівень 

компетентності 

Оцінка в 

балах 

(за 100 

бальною 

шкалою) 

Критеріальні характеристики  

ВИСОКИЙ 180-200 

 

На високому рівні володіє узагальненими 

знаннями в обсязі програм з дошкільної 

педагогіки та дитячої психології на рівні 

молодшого спеціаліста, аргументовано 

використовує їх у письмовій відповіді, висловлює 

власну  точку зору на існуючі проблеми і 

аргументує  її. Стилістика письмового мовлення 

гармонійна, логічна, грамотна.  Виказує особливу 

цікавість до наук психолого-педагогічного циклу,  

роботи ЗДО. Вміє самостійно аналізувати 

педагогічну ситуацію, узагальнювати, приймати 

певну позицію, описувати шляхи розв’язання 

практичної задачі, прагне до роботи з дітьми. 

ДОБРИЙ 140-179 

 

Володіє в достатній мірі програмним змістом з 

дошкільної педагогіки і дитячої психології. 

Зміст письмової відповіді  побудований логічно, 

послідовно із наведенням відповідної 

аргументації.  Нестандартні  практичні ситуації, 

педагогічні задачі розв’язує, але демонструє 

певну суб’єктивність поглядів на дитячу 

природу. Мовленнєвий запас достатній, мова 

грамотна, стилістично оформлена. 

ЗАДОВІЛЬНИЙ 100-139 

 

Має загальні уявлення за обома питаннями, 

намагається відповідати письмово, вибудовуючи 

логіку розмірковувань але знання уривчасті. 

неточні. Теоретичні основи не засвоєні в 

достатній мірі, розв’язання педагогічних задач 

надається без аналізу. Мова невиразна, висновки 

нелогічні. 

НЕЗАДОВІЛЬН

ИЙ 

0-99 

 

Розрізняє питання згідно їх належності до 

предмету (дошкільна педагогіка, дитяча 

психологія). Не володіє поняттями, не визначає 

суттєві положення.  У практичному завданні 

присутня лише описова частина без 

аргументованих пояснень шляхів вирішення 

ситуації. Відповідь схематична, коротка. Стиль 

письмового мовлення невиразний, 

припускається  граматичних і стилістичних 

помилок. 
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7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

з дисципліни «Дошкільна педагогіка» 

1. Актуальні проблеми дошкільної освіти : теорія і практика : навч. посіб. / 

за заг. ред. С. О. Нікітчиної. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 

368 с. 

2. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников : метод. 

пособ. / Н. В. Алешина. – Москва : ЦГЛ, 2005. – 256 с. 

3. Артемова Л. В. Театр і гра: навч. посіб. / Л. В. Артемова. – Київ : Томіріс, 

2002. – 286 с. 

4. Бабаева В. В. Эстетическоевоспитаниедошкольников : учебно-метод. 

пособ. / В. В. Бабаева. – Москва : Просвещение, 2002. – 55 с. 

5. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. керівник А. 

М. Богуш ;  авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч [та ін.] // 

Вихователь-методист дошкільного закладу. Спецвипуск. – Київ, 2012. – 

30 с. 

6. Бєлєнька Г. Зростання дошкільника в праці / Г. Бєлєнька. – Київ: 

Шкільний світ, 2010. – 112 с. 

7. Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку / 

А. П.Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 256 с. 

8. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. Ладивір, О. Долинна, 

В. Котирло [та ін.] ; за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк. 

– Тернопіль : Мандрівець, − 2010. – 168 с.  

9. Воспитателю о работе с семьей : пособ. для воспитателядет. сада / Л. В. 

Загик, Т. А. Куликова, Т. А. Маркова [и др.] ; под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. – Москва : Просвещение, 2009. – 191 с. 

10. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / 

Н.Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с. 

11. Детский сад и семья / Н.Ф. Виноградова, Г. Н. Година, Л. В. Загик [и др.]; 

под ред. Т. А. Марковой. – М., 2006. – 207 с. 

12. Дитина: методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей 

від двох до семи років / наук. ред. Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко. – 

Київ : КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2012. – 398 с. 

13. Дитина: програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / 

наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: 

О. В. Проскура, В. У.Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. Кол.: Г. В. 

Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч та ін. – Київ\: КМІУВ ім. Б. 

Грінченка, 2012. – 492 с. 

14. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності: монографія / Н. 

В. Лисенко, І. М. Шоробура, Л. С. Пісоцька [та ін.]; за ред. Н. В. 

Лисенко. – 3-є вид., перер. та доп. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 

2014. – 472 с. 



20 
 

15. Дошкільна освіта: історія і сьогодення: довідник / упорядник 

Л. В. Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 208 с.  

16. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного 

закладу : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : 

Університетська книга, 2010. – 319 с. 

17. Карасьова К. В. Ігровий простір дитини / К. В. Карасьова, 

Т. О. Піроженко. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 128 с. 

18. Крутій К.Л. Освітній простір дошкільного навчального азклдау: 

Монографія: У 2-х частинах.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009.- 302 с. 

19. Козлова С. А. Дошкольная педагогика =: учеб. пособ. для студ. дошк. 

отд. и фак. средн. пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Т. А.  Куликова. – 

4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2002. – 416 с. 

20. Кондратенко Т. Д. Обучение старших дошкольников / Т. Д. Кондратенко, 

В. К. Котырло, С. А. Ладывир. – Москва: Советская школа, 1986. – 152 с. 

21. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників / В. В. Кондратова. – 

К., 2006. 

22. Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів : у 3 ч. Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2010. – 360 с. 

23. Печора К. Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: книга 

для воспитателя дет. сада / К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина, Л. Г. Голубева. 

– М. – 144 с. 

24. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів  / Т. І. Поніманська. – Київ: Академвидав, 2004. – 456 с. 

25. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників: навч. посіб. / Т. І. 

Поніманська. – К., 2003. – 111 с. 

26. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя / за ред. Т. 

І. Поніманської. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 568 с. 

27. Про дошкільну освіту: Закон України. – Київ: Редакція журналу 

«Дошкільне виховання», 2001. – 56 с. 

28. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К., 2005. 

– 312 с. 

29. Українське дошкілля: програма розвитку дитини дошкільного віку / О. І. 

Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 

2012. – 224 с. 

 

з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, 

дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; ― К.: Видавництво, 

2012. – 26 с. 

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Закон України «Про дошкільну освіту». – К., 2001. 



21 
 

4. Конституція України : станом на 1 лют. 2017 р. : відповідає офіц. тексту. - 

Харків : Право, 2017. - 70 с. 

5. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К., 2003. 

6. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. 

– 424 с. 

7. Антология педагогической мысли Украинской ССР /Сост. Н.П. 

Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 2008. 

8. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».- К.- 2011. 

9. Егоров С.Ф., Лыков С.В., Волобуева Л.М. Введение в историю 

дошкольной педагогики: Учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений /Под ред. С.Ф. Егорова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. – 320 с. 

10. История дошкольной педагогики /Под ред. Л.Н. Литвина. – Изд. 2-е. – М.: 

Просвещение, 2009. – 351с. 

11. История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия /Сост. Н.Б. 

Мчедлидзе и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 430 с. 

12. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия /Сост. 

Н.Б.Мчедлидзе и др. – 2-е изд. – М., 2006. – 460 с. 

13. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 2008. 

14. История педагогики. Часть 2.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 2008. 

15. История зарубежной дошкольной педагогіки.: Хрестоматія/ Сост. 

С.В.Лыков, Л.М.Волобуева, С.Ф.Егоров, Н.Ю. Житняков.- М.: Академія, 

2000. 

16. Історія педагогіки /За заг. Ред. М.С. Гриценка. – К., 2003. 

17. История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия /Сост. 

Н.Б.Мчедлидзе и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 447 с. 

18. Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія /Упор. З.Н.Борисова, 

В.З.Смаль. – 2-е вид., доп. – К.: Вища шк., 2000. – 423 с. 

19. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія /Упоряд. О.О. Любар; 

За ред. В.Г. Кременя. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с. 

20. Левківський М.В. Історія педагогіки.- Київ. 2003, с.512. 

21. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки.- Харків, 2002. 

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

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

23. Величие здравого смысла // Человек эпохи Просвещения. – М., 1989. 

24. Коменский Я.А., Локк Дж., Ж.-Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци. Педагогическое 

наследие.- М.: Педагогика, 2008- 416 с. 

25. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994 

26. Дж. Локк. О воспитании разума // Пед. соч. – М., 2009. 

27. Рахман Д.А. Джон Локк. Его учение: о познании, праве и воспитании. 

Харьков, 2004. 

28. Латышина Д.И. История педагогики.- М., 2003, с. 35-41. 

29. Цирульников А.М. История образования в портретах и документах.- М., 

2001. 



22 
 

30. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) Життєписи великих українців. - К., 

Либідь, 2009, с. 566-655. 

31. История    педагогики,    ч.2.    Учебное    пособие    для    пед.    ин-тов.    

Под.ред. А.И.Пискунова. М, 2008, с.4-48, с.99-134, 144-149. 

32. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. Учебное пособие для 

студентоввузов. М., 2008. 

33.  Джуринский А.Н. История педагогіки. К.,2009. 

34. История зарубежной дошкольной педагогіки.: Хрестоматія/ Сост. 

С.В.Лыков, Л.М.Волобуева, С.Ф.Егоров, Н.Ю. Житняков.- М.: Академія, 

2000. 

 

 

з дисципліни «Дитяча психологія» 

1. Вікова та педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л .В. Долинська, З. 

В. Огороднійчук та ін. – Київ: Просвіта, 2001. – 416 с. 

2. Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І. Власова. – Київ :Либідь, 2005. – 

400 с. 

3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. Гамезо,  

Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – Москва: Педагогическое общество России, 

2003.  

4. Детская психология / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, 

А. Н. Белоус; ред Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько. – Минск: 

Университетсткое, 2008. – 399 с. 

5. Люблінська Г. О. Дитяча психологія / Г. О. Люблінська. – Київ: Вища 

школа, 2004. – 356 с. 

6. Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. Пол и развитие / Р. 

Кайл. – Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с. 

7. Коломинский Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: 

психологическая диагностика, профилактика и коррекция /  

Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2004. – 480 с. 

8. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В. С. Мухина. – 7-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 

2002. – 454 с. 

9. Роменець В.А. Історія психології ХХ століття / В.А. Роменець,  

І. П. Маноха; вступ. ст. В. О. Татенка, Т. М. Титаренко. – Київ: Либідь, 

2008. – С.900-903; 909-914; 948-949; 955-962. 

10. Савчин М.В. Віковапсихологія / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – Київ: 

Академвидав, 2005. – С.30-69. 

11. Смирнова Е.О. Детская психология / Е. О. Смирнова. – М.: ВЛАДОС, 

2003. – С. 29-53. 


