


Пояснювальна записка 

Програму комплексного кваліфікаційного екзамену укладено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітнім ступенем 

«Бакалавр» зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта», схвалено науково-

методичною комісією факультету дошкільної та спеціальної освіти (протокол № 3 

від 16 грудня 2020 року). 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з педагогіки, психології та методик 

дошкільної освіти призначений для визначення теоретичної та практичної 

підготовки випускника до виконання професійних завдань.  

Програма та порядок проведення кваліфікаційного екзамену визначається 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про Європейську 

кредитно-трансферну систему навчання в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини», «Положенням про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії» та іншими нормативно-правовими 

документами. 

Програма включає перелік питань з дисциплін загального та професійного 

циклу підготовки, передбачених навчальними планами, освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»: 

«Педагогіка загальна», «Психологія загальна», «Дошкільна лінгводидактика», 

«Ознайомлення дітей з природним довкіллям». 

Основною метою комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, 

психології та методик дошкільної освіти є перевірка залишкових знань та вмінь 

студентів. 

Випускник повинен володіти такими компетентностями: 

- будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних 

закономірностей його перебігу; здійснювати управління його якістю, керуючись 

психолого-педагогічними принципами організації освітнього процесу в системі 

дошкільної та початкової освіти при реалізації завдань виховання, цілями 

навчання і розвитку дітей в закладі дошкільної та початкової освіти;  

- володіти здатністю до взаємодії з батьківською спільнотою, налагодження 

соціально-психологічного патронажу, психологічних знань серед широких верств 

населення; 

- надавати допомогу вихователям щодо вибору методик діагностування 

досягнень у розвитку дітей з різних розділів програм навчання та виховання. 

Аналізувати та оцінювати отримані результати, інтерпретувати та розробляти 

індивідуальні корекційно-розвивальні програми для дітей у нормі та з 

відхиленнями в психофізичному розвитку;  



- використовувати вміння і навички для збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей; 

- здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел. 

Володіти практичними способами пошуку наукової і професійної інформації з 

використанням сучасних комп’ютерних засобів, хмарних технологій, баз даних і 

знань; 

- організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з 

використанням сучасних, науково обґрунтованих, традиційних та інноваційних 

засобів, методів, прийомів, технологій. Створювати максимально сприятливі 

умови для розвитку, навчання і виховання дітей; 

- організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з 

використанням сучасних, науково обґрунтованих, традиційних та інноваційних 

засобів, методів, прийомів, технологій; 

- професійно самовдосконалюватися: за допомогою професійної самоосвіти, 

особистісного зростання, проектування подальших особистих освітньо-

професійніх траєкторій. 

Випускник повинен знати: 

- загальні закономірності виховання, навчання та розвитку 

дошкільника; мету, зміст, принципи, методи форми організації навчання та 

виховання в закладі дошкільної освіти та школі; 

- основні категорії та принципи та напрями сучасної психології, 

орієнтуватися та характеризувати закономірності основних психічних процесів, 

станів, властивостей; 

- зміст і завдання методики ознайомлення дітей з природним довкіллям; 

- форми організації роботи по ознайомленню дошкільників з природним 

довкіллям; 

- завдання, зміст, форми, методи навчання дітей рідної мови; 

- сучасні технології розвитку мовлення; 

- перспективи використання могутнього потенціалу природи для гуманізації 

педагогічного процесу: розвитку розумових, моральних, естетичних сторін 

особистості, зміцнення здоров’я дітей; 

-  понятійний апарат та актуальні проблеми психології; 

- тенденції, закономірності розвитку психології та специфіку, 

пріоритети сучасної вітчизняної психологічної думки;  

- методи психологічної діагностики розвитку, навчання та виховання 

особистості. 

 

Випускник повинен вміти: 

- педагогічно осмислювати та реалізовувати процес розвитку 

виховання, навчання особистості та забезпечувати творчий підхід до педагогічної 



діяльності; 

- застосовувати знання з психології в процесі організації предметно-

практичної та предметно-художньої діяльності вихованців, розвитку мови і 

мовлення, елементарних математичних уявлень тощо; 

- здійснювати психологічну діагностику знань та умінь особистості з 

різних розділів програми розвитку, навчання і виховання; 

- забезпечувати своєчасне і систематичне вивчення психофізичного, 

соціального розвитку дітей, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням 

вікових інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних 

особливостей дітей; 

- узагальнювати та впроваджувати кращий психологічний досвід у 

власній роботі з дітьми; 

- простежувати головні тенденції розвитку сучасної психології, 

систематизувати вивчений матеріал, здійснювати психологічне дослідження 

особливостей психічних явищ особистості; 

- забезпечувати наступність у розвитку мовлення дітей у дошкільних 

закладах та початковій школі; 

- використовувати інноваційні технології розвитку мовлення 

дошкільників; 

- розробляти конспекти та проводити заняття на високому методичному 

рівні; 

 формувати у дітей мовленнєві навички, досвід мовленнєвої взаємодії з 

дорослими і однолітками; 

- здійснювати професійне мовленнєве спілкування з дітьми на засадах 

гуманізації, міжособистісної взаємодії з дітьми, особистісно зорієнтованого 

підходу; 

- моделювати педагогічні ситуації, які б сприяли виникненню у дітей 

інтересу до занять по ознайомленню дітей з природним довкіллям; 

- розробляти консультації для батьків з актуальних проблем 

ознайомлення дітей з явищами живої та неживої природи; 

- формувати куток природи як основної матеріальної бази 

ознайомлення дітей з природою; 

- доцільно використовувати методи та форми організації роботи по 

ознайомленню дітей з природою; 

- здійснювати психологічний супровід в закладі дошкільної освіти як 

умови реалізації освітньо-виховних завдань навчання та виховання дошкільників. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

знань і вмінь студентів 

Сума 

балів за 

тестові 

завдання 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою для 

комплексного 

кваліфікаційного 

екзамену 

Характеристика відповідей 

студента 

90-100 А відмінно  

Обсяг правильно розв’язаних завдань 

становить 90-100 %. Студент володіє 

уміннями і навичками розв’язування 

складних, нестандартних тестових 

завдань як обов’язкового так і 

підвищеного рівнів, демонструє 

розуміння змісту навчального 

матеріалу, Розв’язувані завдання 

правильні, обґрунтовані і 

раціональні.  

82-89 В дуже добре  

Обсяг правильно розв’язаних завдань 

становить понад 82-89 %. У 

розв’язаних тестових завданнях 

зустрічаються окремі неточності і 

незначні помилки, які суттєво не 

впливають на правильність відповіді. 

75-81 С добре 

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 75-81 %. Студент добре 

володіє уміннями і навичками 

розв’язування нескладних тестових 

завдань, демонструє розуміння 

змісту навчального матеріалу, знає 

властивості понять і вміє 

обґрунтовувати їх істинність, вміє 

логічно мислити, робити правильні 

умовиводи і судження. 

69-74 D достатньо 

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 69-74 %. Студент 

задовільно володіє уміннями і 

навичками розв’язування нескладних 

тестових завдань. У відповідях на 



запитання тесту допускаються 

несуттєві недоліки та помилки. 

60-68 Е  задовільно 

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 60-68 %. Відповіді на 

питання тесту носять фрагментарний 

характер, свідчать, що студент 

відтворює знання поверхово, на рівні 

запам’ятовування, не вміє 

застосовувати їх в змінених умовах, 

міркує шаблонно. 

35-59 FX незадовільно  

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить 35-59 %. У студента 

відсутні просторова уява, знання, 

вміння і навички для розв’язування 

поставлених завдань. 

1-34 F незадовільно  

Обсяг розв’язаних тестових завдань 

становить менше 34 %. Студент не 

усвідомлює змісту запитань тесту, 

його відповідь не має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання або відсутня 

зовсім, не вміє міркувати. 

 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Тестові запитання від 1 до 100 мають чотири варіанти відповіді, серед яких 

лише одна правильна. Необхідно вибрати правильний варіант відповіді (а, б, в, г) 

та позначити її в бланку відповіді біля номера завдання.  

Загальна оцінка за тестові запитання оцінюється за шкалою від 0 до 100 

балів, де кожна правильна відповідь становить 1 бал. Загальний бал оцінювання 

рівня знань студента вираховується згідно кількості правильних відповідей.  

 



ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

ПЕДАГОГІКА ЗАГАЛЬНА 

 

Тема 1. Педагогіка – наука про виховання людини. Предмет і завдання 

педагогіки 

Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет педагогіки та її 

головні функції. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних нaук. Зв’язок 

педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки. Різноманітність течій 

зарубіжної педагогіки. 

 

Тема 2. Розвиток, формування, соціалізація і виховання особистості 

Розвиток і формування особистості як педагогічна проблема. Напрямки і 

фактори розвитку, їх взаємозв’язок. Вікові етапи в розвитку школяра. Поняття 

про акселерацію. Аналіз зарубіжних теорій розвитку. 

 

Тема 3. Мета та ідеал виховання 

Поняття мети виховання. Загальна мета і завдання виховання. Мета 

виховання в сучасній українській школі. Ідеал національного виховання. 

Програма виховання особистості як система цілей виховання.  

 

Тема 4. Освітній процес. Технологія цілісного освітнього процесу 

Суть та рушійні сили освітнього процесу. Освітній процес як система. 

Цілісність освітнього процесу. Закономірності та організація освітнього процесу. 

 

Тема 5. Процес виховання. Принципи виховання 

Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили Етапи 

процесу виховання. Управління процесом виховання Самовиховання: суть, умови, 

етапи, прийоми.  

 

Тема 6. Методи виховання 

Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання: а) методи 

формування свідомості особистості; б) методи формування досвіду суспільної 

поведінки і діяльності; в) методи стимулювання поведінки і діяльності 

вихованців; г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. Умови 

оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання. 

 

Тема 7. Дидактика: суть, дидактичні концепції, сучасні підходи 

Поняття про дидактику. Основні дидактичні концепції. Навчання і розвиток 

у гуманістичній дидактиці. 



Тема 8. Процес навчання 

Суть процесу навчання. Процес навчання як система. Цілі процесу навчання 

(цільовий компонент). Стимулювання процесу навчання (стимуляційно-

мотиваційний компонент). Зміст навчального процесу (змістовий компонент). 

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний 

компонент). Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності 

(контрольно-регулювальний компонент). Оцінка і самооцінка результатів 

навчального процесу (оцінно-результативний компонент). Діяльність учителя й 

учня у різних видах навчання.  

 

Тема 9. Закономірності і принципи навчання 

Історія проблеми. Класифікація закономірностей навчання. Поняття про 

принцип, правило. Сучасні принципи, що зумовлюють вимоги до всіх 

компонентів навчального процесу. Система дидактичних принципів. 

 

Тема 10. Зміст освіти в загальноосвітній школі 

Поняття про зміст загальної середньої освіти. Фактори, що зумовлюють 

формування змісту освіти. Теорії організації змісту освіти. Наукові вимоги до 

формування змісту освіти. Реалізація змісту освіти в сучасній школі. 

 

Тема 11. Форми навчання 

Поняття про форми навчання. З історії форм організації навчання. 

Індивідуалізація і диференціація навчання. Урок – основна форма організації 

навчання. Типи і структура уроків. Організація навчальної діяльності учнів на 

уроці. Нестандартні уроки. Допоміжні форми навчання. Самоаналіз уроку. 

 

ПCИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА 

Тема 1. Предмет, завдання і методи сучасної психології 

Психологія як наука. Предмет психології. Загальні завдання психологічної науки: 

науково-дослідні, діагностичні, корекційні. Структура психологічної науки. Місце 

психології в системі наук. Зв’язок з іншими науками. Методи психології. 

Розвиток психологічної думки в Україні. 

 

Тема 2. Особистість 

Поняття про особистість у психології. Індивід, особистість, 

індивідуальність. Структура особистості. Теорії особистості. Спрямованість 

особистості як система домінуючих мотивів. Види мотивів. Інтереси, їх види. 

Переконання та ідеали. Поняття про установку. Самосвідомість та «Я-концепція» 

особистості. Рівень домагань, їх роль у становленні особистості.  



Тема 3. Спілкування 

Поняття про спілкування. Актуальність проблеми. Багатоплановий характер 

спілкування. Значення спілкування в формуванні особистості. Функції та форми 

спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Мова і мовлення як засоби 

спілкування. Механізм мови. Невербальна комунікація. Спілкування як 

міжособистісна взаємодія. Соціальний контроль та соціальні норми. Роль та 

рольові очікування. Спілкування як міжособистісне розуміння. Ідентифікація, 

інтерпритація, стереотипізація, ефект ореолу. Види та стилі спілкування. 

Педагогічне спілкування і його соціально-психологічні механізми. 

 

Тема 4. Психологія груп. Психологія міжособистісних взаємин 

Поняття про групи. Класифікація груп у психології. Сучасні уявлення про 

роль колективу у формуванні особистості. Методи вивчення груп. Соціометрія та 

референтометрія. Міжособистісні взаємини в групах (колективах). Психологічна 

сумісність. Лідерство в групах і колективах. Види та функції лідерів. Теорії 

лідерства.  

 

Тема 5. Увага 

Поняття про увагу. Теорії уваги. Фізіологічні основи уваги. Види уваги: 

мимовільна, довільна, післядовільна. Властивості уваги. Увага й особистість. 

Індивідуальні особливості уваги. Неуважність та її причини. Розвиток та 

виховання уваги у дітей. Основні критерії вихованості уваги. 

 

Тема 6. Відчуття 

Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Класифікація відчуттів, їх 

види. Загальні властивості відчуттів та їх закономірності. Удосконалення 

відчуттів у результаті вправ. Компенсаторні можливості відчуттів. 

 

Тема 7. Сприймання 

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Роль моторних 

компонентів у сприйманні. Класифікація сприймань та їх види. Сприймання 

простору і часу. Ілюзії та галюцінації. Загальні властивості сприймання. 

Спрямованість особистості і сприймання. Аперцепція. Об’єктивні умови 

сприймання. Індивідуальні особливості сприймання. Спостережливість і умови її 

формування. 

 

Тема 8. Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Суспільно-історична природа пам’яті людини. Теорії 

пам’яті. Класифікація і види пам’яті. Процеси пам’яті. Види запам’ятовування, 

умови його ефективності. Забування, його причини і способи боротьби з ним. 



Види відтворення, умови його ефективності. Індивідуальні особливості і типи 

пам’яті. 

 

Тема 9. Мислення 

Поняття про мислення як вищу форму пізнання. Зв’язок мислення і 

чуттєвого пізнання. Соціальна природа мислення. Мислення і мова. Фізіологічні 

механізми мислення. Мислення як процес. Мислительні операції, їх 

характеристика. Форми мислення як продукти мисленнєвого процесу. Поняття, їх 

види. Формування понять у процесі навчання. Мислення як діяльність. Процес 

розв‘язання задач. Мотивація мислительної діяльності. Види мислення і його 

індивідуальні особливості.  

 

Тема 10. Уява 

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Фізіологічні основи уяви. Види 

та процеси уяви. Мрія і практична діяльність. Індивідуальні властивості уяви. 

Розвиток та виховання уяви у дітей.  

 

Тема 11. Емоційно-вольова сфера особистості 

Поняття про емоції і почуття, їх роль у пізнавальній і практичній діяльності 

людини. Психологічні теорії емоцій. Фізіологічні основи почуттів. Основні 

властивості емоцій і почуттів, їх динаміка. Форми переживання почуттів. 

Класифікація емоцій та почуттів. Вищі почуття, їх формування у дітей. 

Індивідуальні відмінності в почуттях людей. Поняття про волю. Воля як вища 

психічна функція. Мотиваційна сфера особистості та вольова діяльність. Теорії 

волі. Структура вольової дії. Вольове зусилля. Класифікація вольових якостей 

особистості. 

 

Тема 12. Темперамент і характер як індивідуально-психологічні 

властивості особистості 

Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Тип 

вищої нервової діяльності та темперамент. Психологічна характеристика типів 

темпераментів. Темперамент та проблеми виховання. Індивідуальний підхід до 

дітей з різними типами темпераментів. Поняття про характер, його вияв. 

Структура характеру. Природа характеру. Природні та соціальні передумови 

характеру. Характер і темперамент. 

 

Тема 13. Здібності 

Поняття про здібності. Актуальність проблеми розвитку і формування 

здібностей. Знання, навички і вміння як основа доля розвитку здібностей. Якісна і 



кількісна характеристика здібностей. Види і структура здібностей. Індивідуальні 

відмінності у здібностях людей та їхні природні передумови. Задатки і здібності. 

Обдарованість і талант.  

 

ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА 

Тема 1. Наукові основи методики навчання дітей рідної мови і 

ознайомлення з явищами навколишнього життя 

Методика навчання дітей рідної мови й ознайомлення з явищами 

навколишнього життя – педагогічна наука, яка вивчає закономірності педагогічної 

діяльності, спрямованої на формування мови у дітей дошкільного віку в закладі 

дошкільної освіти. Предмет, об’єкт, зміст і завдання методики розвитку мови як 

науки. 

Мова як суспільне явище, суспільний характер походження мови, мова як 

засіб спілкування, взаємозв’язок мови й мислення, мова та історія, роль чуттєвого 

досвіду в розвитку мови, практика – критерій істини. 

 

Тема 2. Становлення методики розвитку мови як науки дошкільної 

лінгводидактики в Україні 

Становлення і розвиток дошкільної лінгводидактики в Україні в першій 

половині XIX ст. Софія Русова – фундатор методики навчання дітей рідного 

мовлення в українському дитячому садку. Концепція мовної освіти дітей 

дошкільного віку в Україні: єдність біологічного і соціального в мовленнєвому 

розвитку дітей: співвідношення діалектного і літературного мовлення; форми і 

методи навчання дітей рідної мови. 

В.О.Сухомлинський та його лінгводидактичні погляди. Книга «Серце 

віддаю дітям». Навчання дітей 6 років рідної мови в школі під блакитним небом. 

Вчення К.Д.Ушинського про рідну мову. Стаття і книга «Рідне слово». 

Лінгводидактична концепція К.Д.Ушинського. 

 

Тема 3. Завдання, зміст та форми навчання дітей рідної мови 

Завдання закладів дошкільної освіти у розвитку мовлення: розвиток 

загальної мовної культури й культури спілкування, розвиток зв’язного мовлення 

(діалогічного та монологічного), збагачення, уточнення й закріплення словника, 

виховання звукової культури мови, формування граматичної правильності мови. 

Зміст і завдання роботи з розвитку мовлення. Базовий компонент 

дошкільної освіти. Базова програма та варіативні програми розвитку мовлення 

дітей. Наукові основи й структура Базової програми. 

 

Тема 4. Методи і прийоми розвитку та навчання дітей рідної мови 



Методи й прийоми розвитку та навчання рідної мови в дошкільному 

закладі. Загальне поняття про методи й прийоми. Наочні методи навчання Їх 

характеристика. Взаємозв’язок слова і наочності. 

Словесні методи навчання їх характеристика. 

Практичні та ігрові методи навчання, їх характеристика. Взаємозв’язок і 

взаємозалежність методів навчання. 

Прийоми навчання дітей рідної мови. Зразок мовлення вихователя й вимоги 

до нього. Запитання вихователя й вимоги до них. Вимоги до відповідей дітей. 

 

Тема 5. Методика розвитку діалогічного та монологічного мовлення 

дітей 

Поняття зв’язного мовлення. Види зв’язного мовлення (діалогічне, 

монологічне), Діалог, монолог. Ситуативне й контекстне мовлення. Особливості 

засвоєння дітьми дошкільного віку зв’язного мовлення. Сучасні дослідження 

проблеми розвитку зв'язного мовлення в Україні та зарубіжних країнах. 

Методика розвитку діалогічного мовлення. Завдання й зміст розвитку 

діалогічного мовлення в дошкільному закладі. Розмова вихователя з дітьми, а 

повсякденному спілкуванні – метод розвитку діалогічного мовлення. Вимоги до 

організації розмов, їх тематика й зміст у кожній віковій групі. Методика 

організація проведення розмов з дітьми. Прийоми активізації мовлення мовчазних 

та соромливих дітей. 

Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення. Види, зміст, 

тематика бесід. Значення бесід для розумового, морального та естетичної, 

розвитку дітей. 

Методика проведення бесіди: підготовка вихователя й дітей до бесіди. 

Добір наочного, дидактичного, ілюстративного матеріалу та технічних засобів 

навчання до бесіди. Структура бесіди. 

 

Тема 6. Методика словникової роботи в дошкільному закладі 

Закономірності засвоєння слова дитиною. Перші слова, їх специфіка і 

особливості. Етапи оволодіння словами. Критика теорії відкриття В. Штерна та 

Ш.Бюлера. Оволодіння значенням слова. Лексичне значення слів. Ступені 

узагальнення слів  за значенням (М.М.Кольцова), засвоєння дітьми прямого й 

переносного значення слів. 

Завдання й зміст словникової роботи в різних вікових груп дошкільного 

закладу. Добір слів для засвоєння дітьми. Словник-мінімум тематичні словники. 

 

Тема 7. Методика формування граматичної будови мовлення у дітей 



Загальне поняття про граматичну будову мови: граматика, морфологія, 

синтаксис граматичні заняття. Значення засвоєння граматичної будови мови для 

мовленнєвого розвитку дітей та підготовки їх до школи. 

Становлення граматичної будови мови у дітей. 

Закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку. 

Типові помилки в мовленні дітей та їх причини. Дослідження формування 

граматичної правильності мовлення в дітей (Ф.О. Сохін та ін.). 

 

Тема 8. Методика виховання звукової культури 

Поняття фонема, звук, звукова культура мовлення: фонетична й орфоепічна 

правильність мовлення, дикція, мовне дихання, фонематична мовний слух, темп 

мовлення, сила голосу. Інтонаційна виразність мовлення. Характеристика 

компонентів звукової культури мовлення. Особливості звуковимови дітей різних 

вікових груп. Завдання й зміст виховання звукової культури мовлення. Прийоми 

індивідуальної перевірки звуковимови дітей. 

 

Тема 9. Методика художнього читання і розповідання дітям. Розповіді 

за іллюстративним матеріалом 

Методика читання художніх творів на заняттях, специфіка занять художньої 

літератури, їх структура, методичні прийоми роботи. Підготовка вихователя до 

занять: добір твору, виразне читання, виділення важливих слів добір ілюстрацій, 

наочності, технічних засобів навчання. 

Види бесід після художнього читання. Прийоми ознайомлення дітей з 

жанрами, композицією, засобами художньої виразності твору, дитячою книгою, її 

структурою. 

Методика проведення етичних бесід: підготовка вихователя й дітей, 

структура етичної бесіди, прийоми роботи. 

 

Тема 10. Організація роботи з розвитку мови в закладах дошкільної 

освіти 

Роль методиста й завідуючої в організації роботи з розвитку мови в закладі 

дошкільної освіти. Форми роботи методиста й завідуючої. Шляхи підвищення 

кваліфікації вихователів. Відкриті заняття й режимні моменти з розвитку мови, 

доповіді, консультації, робота методичного об'єднання з розвитку мови. 

Планування й облік роботи з розвитку мови в календарному, річному і 

місячних планах. Педагогічний контроль і методична допомога методиста й 

завідуючої з розвитку мови.  

Питання методики навчання дітей рідної мови і ознайомлення з 

навколишнім у роботі методичних кабінетів відділів народної освіти. Форми 

роботи, їх характеристика. Робота з активом. 



ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ 

Тема 1. Методика ознайомлення дітей з природою в системі 

педагогічних наук. Становлення  і розвиток методики ознайомлення дітей з 

природою 

Визначення основних завдань екологічного виховання дітей в ході 

ознайомлення їх з природою на основі сучасних наукових психолого-

педагогічних досліджень (П.Саморукова, Н.Виноградова, Т.Куликова, 

С.Ніколаєва, Н.Рижова, Н.Яришева, Н.Лисенко, 3.Плохій та ін.). Використання 

природи у вихованні дітей в історії західної прогресивної педагогіки 

(Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Й.-Г.Песталоцці, Ф.Фребель, М.Монтессорі).  

Екологічна освіта в країнах Західної Європи і США та в Україні. Діячі народної 

освіти України (С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський) про роль природи у 

формуванні особистості дитини. 

 

Тема 2. Зміст і завдання методики ознайомлення дошкільників з 

природою 

Естетична цінність природи та особливості її виховання в дошкільників. 

Моральна цінність природи. Вирішення завдань розумового виховання у процесі 

ознайомлення дітей з природою. Природа як фактор фізичного виховання 

дошкільників. Базовий компонент дошкільної освіти про зміст і завдання 

ознайомлення дітей з природою в дошкільному закладі. 

Осередок природи – частина навчально-виховного середовища ЗДО. 

Обладнання куточка природи у ЗДО. Вимоги до обладнання осередку природи у 

ЗДО. Кімнатні рослини – матеріал для формування у дітей уявлень про рослину – 

частину живої природи. Отруйні рослини. Розміщення та догляд за кімнатними 

рослинами. Організація догляду дошкільників за рослинами та тваринами у ЗДО. 

 

Тема 3. Методи ознайомлення дітей з природою 

Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою 

Класифікація методів ознайомлення дітей з довкіллям. Пояснювально-

ілюстративний, проблемний. Методи, які забезпечують безпосередній і дійовий 

контакт дітей з природою. Дослідницький метод. Практичні методи. Ігрові методи 

ознайомлення дітей з довкіллям. Наочні методи ознайомлення дітей з природою. 

Практичні та словесні методи ознайомлення дітей з природою. 

 

Тема 4.  Еколого-розвивальне середовище – складова формування 

природничо-екологічної компетенції дітей дошкільного віку 

Психолого-педагогічна оцінка впливу природного довкілля на особистісне 

становлення дитини дошкільного віку. Значення природного розвивального 

середовища у формуванні природничо-екологічної компетенції дошкільника 



(створення умов для повноцінного всебічного розвитку дітей; реалізація 

програмового змісту по ознайомленню дітей з природним довкіллям; опора на 

особистісно-орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми; забезпечення 

інтересів дитини, задоволення її природних нахилів і потреб; наповнення 

середовища новинками розвивального характеру, забезпечення складових 

елементів еколого-розвивального середовища та їх варіативність. Природне 

розвивальне середовище. Екологічний простір у приміщенні, зміст та його 

складники. Еколого-предметне середовище в дошкільному навчальному закладі: 

книги та дидактичні посібники, твори мистецтва, екологічний музей. Екологічний 

простір на території закладу дошкільної освіти, зміст та його складники. Складові 

компоненти природно-розвивального середовища у ЗДО: куточок природи, 

екологічна стежина, куточок лісу, луки, водойми, саду екологічна лабораторія, 

зимовий сад, город, квітники тощо. 

 

Тема 5. Форми організації роботи по ознайомленню дошкільників з 

природою 

Форми організації освітньої роботи з формування природничо-екологічної 

компетенції дітей (заняття, екскурсія як особливий вид занять, цільові та 

повсякденні прогулянки). 

Значення і місце занять у системі роботи щодо формування природничо-

екологічної компетенції дітей дошкільного віку. Інтегрований характер занять 

екологічного спрямування. Підготовка вихователя до заняття: визначення змісту 

знань, умінь і навичок, що формуються на занятті, виходячи з вимог програми; 

відбір матеріалу для занять; використання різноманітних методів і прийомів 

навчання на заняттях відповідно до завдань програми, інтересів та можливостей 

дітей. Методика організації і проведення природознавчих занять з дітьми різного 

віку. Особливості проведення ігор-занять з дітьми раннього віку. Використання на 

заняттях досвіду і знань дітей, що отримані у повсякденному житті, їх 

систематизація на заняттях. Індивідуалізація природничої освіти дітей за їх 

інтересами. Зв’язок занять з іншим формами роботи. Особливості та вимоги до 

організації екскурсій у природу. Характеристика цільової прогулянки. 

Особливості організації повсякденної прогулянки, її спрямування на вирішення 

завдань формування природничо-екологічної компетенції дітей дошкільного віку. 

Екологічні акції та проекти. Залучення батьків до різних форм організації роботи 

по ознайомленню дітей з природним довкіллям. 

 

Тема 6. Куточок природи закладу дошкільної освіти 

Необхідність організації куточка природи, його навчально-виховне 

значення. Розміщення і обладнання куточка природи. Вимоги до його обладнання. 

Правила підбору об’єктів для куточка природи: врахування можливостей 



утримання об'єкта в умовах жилого приміщення, безпечність для дітей, 

відповідність вимогам програм, доступність для догляду тощо, постійні та 

тимчасові мешканці куточка природи. Кімнатні рослини куточка природи і 

зимового саду (декоративно-красиво-квітучі, цибулинні, виткі, ампельні, 

сукуленти): особливості догляду, використання в інтер’єрі ЗДО. 

Утримання риб у куточку природи. Риби місцевих водойм і екзотичні риби 

умови утримання. Влаштування акваріуму і догляд за ним. Птахи в куточку 

природи. Умови утримання в куточку природи папуг, канарок, щиглів, ссавців – 

постійних мешканців кутка природи. Утримання тимчасових мешканців куточка 

природи. Сезонні зміни в об’єктах куточка природи. 

 

Тема 7. Ділянка закладу дошкільної освіти 

Значення ділянки для реалізації змісту і завдань формування природничо-

екологічної компетенції дітей дошкільного віку. Вимоги до планування та 

озеленення ділянки закладу дошкільної освіти. Вибір та розміщення дерев, кущів, 

витких рослин. Влаштування газонів на ділянці. 

Вибір місця для квітника. Планування та форми квітників. Підбір 

декоративних квіткових рослин для квітника: однорічні, дворічні, багаторічні з 

урахуванням термінів цвітіння та естетичних вимог. Вирощування квітів, догляд 

за ними. Збір насіння. Зимове зберігання бульб та цибулин. Зрізання квітів. 

Складання букетів. Зміст роботи з ознайомлення дошкільників з декоративними 

квітами. Вибір місця та планування городу на ділянці дошкільного закладу.  

 

Тема 8. Планування і облік роботи по ознайомлення дітей з природою. 

Керівництво методичною роботою по ознайомленню дітей з природою 

Значення та основні принципи планування роботи по ознайомленню 

дошкільників з природою в закладі дошкільної освіти. Керівництво процесом 

ознайомлення дошкільників з природою з боку завідуючої та методиста закладу 

дошкільної освіти. Робота в методичному кабінеті. 
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