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Пояснювальна записка 

Навчальні дисципліни «Педагогіка», «Психологія (загальна, вікова, 

педагогічна)» – профілюючі для спеціальності 012 Дошкільна освіта. Вони 

забезпечують основну теоретичну  і практичну підготовку студентів до 

виконання кваліфікаційних обов’язків вихователів дошкільного закладу і 

покликані максимально використати творчий потенціал, активність, 

самостійність і відповідальність кожного студента в оволодінні профілюючою 

навчальною дисципліною і професійними уміннями. 

Пропонована програма передбачає чітке конструювання і розподіл 

навчального матеріалу за такими основними розділами:  

1. Загальні питання педагогіки.  

2. Завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку. 

3. Організація і планування педагогічного процесу в дошкільних закладах.  

4. Співпраця дошкільного дитячого закладу і родини. 

5. Підготовка дошкільника до школи. 

6. Програма з психології. 

Програма передбачає перевірку засвоєння абітурієнтами теоретичних 

основ сучасної педагогічної та психологічної наук, ступінь розвитку їх 

професійного мислення та оволодіння практичними уміннями і навичками, 

необхідними для ефективної роботи в галузі дошкільного виховання.  



ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО  

ВИПРОБУВАННЯ З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА» 

1. Загальні питання дошкільної педагогіки.  

ТЕМА 1. Вступ.  Педагогіка – наука про виховання. Предмет педагогіки. 

Філософські основи педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

Суспільне  дошкільне виховання – початкова ланка в системі 

безперервної освіти в Україні. Загальна характеристика суспільного 

дошкільного виховання.  

ТЕМА 2. Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки, її 

предмет. Своєрідність дошкільної педагогіки. Становлення  дошкільної 

педагогіки як науки. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання. 

Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки. Актуальні проблеми 

дошкільної педагогіки. Поняття про педагогічне дослідження та його 

елементи. Методи педагогічного дослідження. Впровадження досягнень 

педагогіки в практику виховання дітей. Значення передового педагогічного 

досвіду. 

ТЕМА 3. Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства. 

Різноманітність філософських концепцій про фактори, які визначають 

розвиток особистості. Спадковість, соціальні умови життя, виховання – 

фактори, що відіграють  вирішальну роль у формуванні особистості людини. 

Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. Роль виховання у розвитку 

особистості. Взаємодія виховання і розвитку. Сутність виховання у 

дошкільному віці. Вікова періодизація дитинства. Виховання і вікові та 

індивідуальні особливості дітей. Значення дошкільного дитинства. 

Обдаровані діти і виховання. Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей. 

ТЕМА 4. Програма виховання в дитячому садку. Значення програми в 

забезпеченні різнобічного розвитку дітей. Врахування демократизації 

суспільних відносин, державного суверенітету, потреби в гуманізації цілей і 

принципів педагогічної роботи з дітьми, необхідності диференційованого  

підходу до виховання дітей у науково створених сучасних програмових 



документах для дитячого закладу. Програма «Українське дошкілля», «Я у 

світі», «Дитина в дошкільні роки».  

ТЕМА 5. Система дошкільного виховання. Історія становлення і 

розвитку системи дошкільного виховання. Дошкільні заклади в системі 

національної освіти. Типи дошкільних закладів та їх функції. Педагогічні 

кадри для  системи дошкільного виховання. Вихователь дитячого дошкільного 

закладу, професійні функції. Знання і професійні  здібності вихователя. 

Підготовка педагогічних кадрів. Удосконалення системи дошкільного 

виховання. Дошкільне виховання за кордоном. 

2. Завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку. 

ТЕМА 1. Ідеал національного виховання. Головна мета національного 

виховання. Основні завдання виховання дітей дошкільного віку згідно Закону 

України «Про дошкільну освіту», Концепції дошкільного виховання в Україні, 

Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Зміст виховання дітей 

дошкільного віку. Загальна характеристика складових частин виховання, їх 

єдність і взаємозв’язок. Єврейська освіта в історичному аспекті. Особливості 

навчання і виховання дітей у єврейському національному закладі. 

ТЕМА 2. Фізичне виховання і фізичний розвиток. Розвиток теорії 

фізичного виховання дітей. Зміст і завдання фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. Методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного 

віку. Загартування організму дитини. Режим дня. Фізичні вправи. Виховання 

культури гігієнічних навичок. 

ТЕМА 3. Розумове виховання дітей дошкільного віку. Розумове 

виховання і розумовий розвиток. Народна педагогіка про розумове виховання. 

Розвиток теорії розумового виховання дітей. Завдання розумового виховання. 

Зміст і засоби розумового виховання дітей. 

Сенсорний розвиток і сенсорне виховання. Зміст і методика сенсорного 

виховання. 

ТЕМА 4. Моральне виховання дошкільників. Моральне виховання і 

моральний розвиток. Розвиток теорії морального виховання дітей. Завдання 



морального виховання. Моральне виховання у різних видах діяльності. Зміст і 

методи морального виховання дітей. Народна педагогіка про моральне 

виховання дітей.  

ТЕМА 5. Трудове виховання дітей дошкільного віку. Завдання 

трудового виховання. Особливості трудової діяльності дошкільників. 

Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види праці дітей. Форми організації 

трудової діяльності дітей дошкільного віку. 

ТЕМА 6.  Естетичне виховання і естетичний розвиток. Розвиток теорії 

естетичного виховання.  Мета і завдання естетичного виховання дітей 

дошкільного віку. Зміст і засоби естетичного виховання дітей. 

ТЕМА 7. Гра. Теорія гри. Походження гри. Гра як провідний вид 

діяльності дошкільників. Класифікація дитячих ігор. Гра як засіб всебічного 

розвитку дитини.  

ТЕМА 8. Творчі ігри та їх можливості. Передумови розвитку сюжетно-

рольової гри в ранньому віці. Сюжетно-рольові ігри дошкільників. 

Театралізовані ігри дітей. Будівельно-конструктивні ігри. 

ТЕМА 9. Дидактичні ігри. Значення й особливості дидактичної гри. 

Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор. Педагогічне керівництво 

дидактичними іграми. 

ТЕМА 10. Іграшка. Виховна та освітня цінність іграшки. Історія 

іграшки. Народна іграшка. Види іграшок. Вимоги до іграшок. 

3. Організація і планування педагогічного процесу в дошкільних 

закладах.  

ТЕМА: Загальні основи дошкільної дидактики. Поняття про 

педагогічний процес дитячого садка, його структура. Організація 

педагогічного процесу і планування навчально-виховної роботи в 

дошкільному закладі. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Методи 

навчання. Форми організації навчання. Особливості організації життя, 

навчання і виховання дітей в різновікових групах. 

4. Співпраця дитячого дошкільного закладу і родини.  



ТЕМА: Дитячий садок і сім’я. Єдність цілей і завдань суспільного і 

сімейного виховання. Основні  питання сімейного виховання. Організація і 

форми роботи дошкільного закладу із сім’єю. Педагогічна освіта батьків. 

5. Підготовка дошкільника до школи. 

ТЕМА: Дитячий садок і школа. Принципи наступності, спадковості, 

перспективності як основа взаємозв’язку дошкільної ланки освіти і початкової 

школи. Форми зв’язку дитячого садка і школи. Поняття готовності дітей до 

шкільного навчання. Адаптація дитини до шкільного навчання.  

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО  

ВИПРОБУВАННЯ З КУРСУ 

 «ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ВІКОВА, ПЕДАГОГІЧНА)» 

 

ТЕМА 1. Поняття про діяльність. 

Поняття про діяльність. Психологічна структура діяльності. Види 

діяльності. Психологічні компоненти ігрової і трудової діяльності.  

ТЕМА 2, Особистість, спілкування, міжособистісні відносини. 

Поняття про особистість. Психологічна структура особистості. 

Активність особистості та її джерела. Розвиток і виховання особистості. 

Психологічні консультації щодо джерела активності особистості. 

З. Фрейд як фундатор теорії та практики психоаналізу. А. Адлер як 

представник індивідуальної психології. 

ТЕМА 3. Сучасні теорії особистості. 

Сучасні теорії особистості. Особистість у вітчизняній психології. 

Особистість у гуманістичній психології (А. Маслоу, Р. Роджерса). 

Спілкування. 

Поняття про спілкування. Види спілкування. Єдність спілкування та 

діяльності. Невербальні форми спілкування. 

Міжособистісні відносини. 

Психологічні явища міжособистісних відносин. Види соціальних груп. 



Міжособистісні відносини у групах. Психологічна сумісність і конфлікт. 

Відчуття. 

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. 

Природа відчуттів. Різновиди відчуттів. Властивості відчуттів. Відчуття і 

діяльність 

Сприймання. 

Поняття про сприймання. Різновиди сприймання. Властивості 

сприймання. Спостереження і спостережливість. 

Пам’ять. 

Поняття про пам’ять. Процеси і різновиди пам’яті. Запам’ятовування і 

його різновиди. Забування і його причини. Прийоми запам’ятовування і їх 

застосування у роботі з дітьми. 

Мислення. 

Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Поняття про 

мислення. Соціальна природа мислення. Процеси (операції) мислення. Форми 

мислення. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. 

Мова і мовлення. 

Види і функції мовлення. Єдність мислення і мовлення. 

Уява. 

Уява як специфічний вид людської діяльності. Зв’язок уяви з 

об’єктивною дійсністю. Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. Роль 

фантазії в ігровій діяльності дитини. Система ТРВЗ у формуванні творчої 

особистості. 

 Увага. 

Поняття про увагу. Види і властивості уваги. Розвиток уваги у процесі 

навчання дошкільників. 

Почуття та емоції. 

Почуття та емоції. Психологічна характеристика базових емоцій. Форми 

емоційних переживань. Значення зовнішнього прояву емоцій. 

Воля. 



Поняття про волю. Довільні дії  та їх особливості. Аналіз складових 

вольової дії. Вольові якості особистості. Самовиховання волі. Вольове 

керівництво особистості почуттями і емоціями (узагальнення). 

Узагальнення. 

Вплив емоцій на соціальний та моральний розвиток особистості. 

Темперамент. 

Поняття про темперамент. Типи темпераментів. Основні властивості 

темпераменту. Роль темпераменту в діяльності людини. 

Загальна характеристика індивідуально-типологічних особливостей 

особистості. Психологічна характеристика темпераменту. 

Характер. 

Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси типового 

характеру. Формування характеру. Закономірності формування характеру. 

Формування характеру єврейської жінки. 

Здібності. 

Поняття про здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. 

Рівень розвитку здібностей. Актуальні соціально-психологічні аспекти 

проблеми обдарованості. Особливості роботи з обдарованими дітьми. 

 ТЕМА 4. Предмет дитячої психології. Галузі дитячої психології. 

Зв’язки дитячої психології з іншими науками.  

ТЕМА 5. Методи дитячої психології. Стратегії дослідження психіки 

дитини. Перспективи розвитку методів дитячої психології. 

ТЕМА 6. Періодизація психічного розвитку. Критерії періодизації 

психічного розвитку. Психологічний вік. Структурні компоненти 

психологічного віку. Проблема провідної діяльності.  

ТЕМА 7. Психічний розвиток у ранньому дитинстві. Соціальна 

ситуація розвитку в період раннього дитинства. Розвиток  спілкування. 

Діяльність у ранньому дитинстві. Розумовий розвиток дитини. Розвиток 

особистості  та емоційної сфери в ранньому дитинстві. Криза трьох років. 

ТЕМА 8. Психічний і особистісний розвиток в дошкільному віці. 



Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Спілкування дитини 

з дорослими та однолітками. Форми спілкування. 

Провідна діяльність у дошкільному віці. Значення гри для розвитку 

дошкільника. 

Огляд теорій гри. Розвиток гри в дошкільному віці: основні етапи. 

Продуктивні види діяльності в дошкільному віці. Малюнки. Значення 

дитячих малюнків для психодіагностики. Конструктивна діяльність. Елементи 

трудової та навчальної діяльності. 

Пізнання в дошкільному віці. 

Сенсорний розвиток дошкільника. Накопичення уявлень про 

навколишній світ ознайомлення з сенсорними еталонами та їх систематизація. 

Розвиток відчуттів та сприймання. 

Розумовий розвиток дошкільника. Розвиток мислення. Наочно-

образне, образно-мовне мислення. Операції мислення. Особливості понять, 

суджень, узагальнень. Розвиток уваги, уяви, пам’яті. Довільність психічних 

процесів. 

Розвиток емоційно-вольової сфери, довільності поведінки 

дошкільника. Особистісна поведінка. Розвиток особистості дошкільника.  

ТЕМА 9. Психологічна готовність до шкільного навчання. Складові 

готовності до школи. Адаптація дитини до школи.  

ТЕМА 10. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. Предмет та 

структура педпсихології. Основні напрямки і розділи педпсихології. . Зв'язок 

з іншими науками, схожості та відмінності. . Основні суспільні завдання 

педпсихології на сучасному етапі становлення державності. Методи 

дослідження педагогічної психології. 

ТЕМА 11. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ. 

 

Зміст і сутність категорії  навчання. Теорія навчальної діяльності. 

Поняття про научіння і учіння. Психологічні теорії учіння. 



Навчення у віці немовляти. Навчення у ранньому віці. 

Психологічні особливості навчальної діяльності дошкільників. 

Удосконалення психічних процесів. Психологічна готовність дитини до 

школи. Роль занять і дидактичних ігор у навченні дошкільняти. 

Концепції навчання  Ж. Піаже. Концепції навчання Л.С.Виготського. 

Навчання у молодшому шкільному віці.  

ТЕМА 12. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 

Психологічні основи виховання. Позиція особистості як психологічний 

об'єкт виховання. Класифікація виховних впливів. Психологічні теорії 

виховання.  

Соціально-психологічні аспекти виховання. Спілкування і виховання. 

Психологія сімейного виховання.  

Виховання у віці немовляти. Виховання у ранньому віці. Початок 

формування соціально-важливих рис особистості у дошкільному віці. 

Виховання у молодшому шкільному віці. Виховання в ученні. Роль 

ігрової діяльності. 

Педагогічно занедбані діти, прояви відхилень в їх поведінці. 

Агресивні діти. Діти з вадами афективної поведінки. 

Виховання підлітків і юнаків.    

Діагностика та корекція девіантної поведінки дітей в умовах навчально-

виховної роботи у ДНЗ. 

ТЕМА 13. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вихователь як суб’єкт педагогічної діяльності. Професійна самосвідомість 

педагога. Самооцінка в структурі професійної Я-концепції педагога. 

Професійно значущі якості особистості вихователя. Педагогічні здібності 

вчителя та їх розвиток. Стиль педагогічної діяльності, його основні ознаки. 

Психологія педагогічного спілкування. Взаємини у педагогічному 

колективі. Запобігання емоційного вигорання. 

Стилі педагогічного спілкування та педагогічної діяльності. 
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