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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму фахового вступного випробування зі спеціальності
012 Дошкільна освіта (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266)
розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого
спеціаліста відповідної спеціальності.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня
бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.
Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та
практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового списку з абітурієнтів,
які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим
терміном за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.
Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з
основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст – дошкільна
педагогіка, теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
І. Дошкільна педагогіка
Вступник повинен знати:
– закономірності перебігу окремих педагогічних явищ та їх взаємозв’язок;
– нормативні правові документи в галузі дошкільної освіти;
– теоретичні закономірності і практичні завдання розумового, естетичного,
морального, трудового і фізичного виховання дошкільників;
– основні види та форми планування виховної та навчальної роботи у
дошкільному навчальному закладі.
Вступник повинен вміти:
– проводити виховну та навчальну роботу з дітьми дошкільного віку;
– здійснювати консультативну й організаційну роботу з батьками;
– діагностувати рівень готовності дитини до навчання у школі;
– організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах
дошкільного навчального закладу;
– використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у
дошкільному навчальному закладі, враховуючи потреби, інтереси,
попередній досвід дитини.
ІІ. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
Вступник повинен знати:
 завдання курсу, основні поняття;
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 закономірності розвитку моторики дітей раннього і дошкільного
віку;

 особливості реалізації дидактичних принципів навчання дітей фізичних
вправ, методи і прийоми навчання дітей загальнорозвиваючих, стройових
та основних вправ;
 послідовність та особливості використання спортивних вправ та ігор,
рухливих ігор та ігор-естафет, змагань у роботі з дітьми;
 функціональні обов'язки педагогічного персоналу ДНЗ, особливості
здійснення лікарсько-педагогічного контролю.
Вступник повинен вміти:
 складати конспекти різних форм роботи з фізичного виховання,
визначати основні завдання до них, на основі індивідуальнодиференційованого підходу, врахування стану здоров'я, рівня фізичного
розвитку та рухової підготовленості, інтересів та уподобань дітей;
 планувати роботу з фізичного виховання дітей протягом дня,
правильно визначати зміст та об'єм рухової діяльності, її місце в режимі дня,
враховувати та доцільно добирати різні види навчально-виховної роботи з
дітьми;
 регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх
дозування, чергування вправ для різних груп м'язів, різної ступені
інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне
обладнання;
 проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання: ранкову
та гігієнічну гімнастику, малі форми активного відпочинку, фізкультурні
заняття, рухливі ігри, пішохідні переходи, фізкультурні свята та розваги, дні
здоров'я;
 проводити проміжні та рубіжні зрізи показників рівня
сформованості рухових умінь та навичок у дітей, робити порівняльний аналіз,
проводити просвітницьку діяльність серед батьків.
3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Програма навчальної дисципліни
«Дошкільна педагогіка»
Тема 1. Загальні основи дошкільної педагогіки
Дошкільна педагогіка – наука про виховання, навчання і розвиток дітей від
народження до шкільного віку. Основні поняття дошкільної педагогіки:
виховання, навчання, розвиток особистості, освіта, педагогічна діяльність,
навчально-виховний процес.
Джерела педагогіки, як науки: народна педагогіка, релігія, педагогічна
спадщина минулого, педагогічна практика, інноваційний творчий педагогічний
досвід.
Становлення і розвиток теорії і практики дошкільного виховання.
Розбудова вітчизняної системи сімейного і суспільного виховання та навчання
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дітей дошкільного віку. Державна національна програма «Освіта» (Україна
XXI століття), Концепція дошкільного виховання в Україні, Закон України
«Про дошкільну освіту». Базовий компонент дошкільної освіти Типи закладів
дошкільної освіти (класичні та інноваційні), їх характеристика.
Тема 2. Мета, завдання виховання, зміст навчання і виховання дітей
дошкільного віку
Виховання в соціальному та педагогічному значенні. Специфіка
виховання, як соціального явища, історичний характер виховання.
Об'єктивний і суб'єктивний характер мети виховання. Провідна роль виховання
та активності особистості у розвитку дитини. Роль діяльності у формуванні
особистості.
Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими
дітьми. Основні закономірності та принципи
виховання дітей раннього і
дошкільного віку. Ян Амос Коменський про зміст навчання і виховання дітей.
Перші нормативні документи та програми для дошкільних закладів: історія
питання.
Характеристика сучасних програм навчання і виховання дітей в
дошкільних закладах освіти – «Дитина», «Дитина в дошкільні роки»,
«Українське дошкілля», «Впевнений старт» «Перші кроки», «Ладки» та ін.
Тема 3. Фізичне виховання
Фізичне виховання і фізичний розвиток. Завдання фізичного виховання:
оздоровчі, виховні та навчальні. Комплексний підхід до їх реалізації. Засоби
фізичного виховання: оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, фізичні
вправи.
Вітчизняна система фізичного виховання дітей раннього і дошкільного
віку. Система тіловиховання у Запорізькій Січі. Народна педагогіка про фізичне
виховання.
Організація рухового режиму в дошкільному навчальному закладі.
Значення режиму, його наукові основи. Формування культурно-гігієнічних
навичок у дітей. Загартування організму дитини. Рухливі ігри та вправи
спортивного характеру.
Методи фізичного виховання. Форми організації фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах.
Тема 4. Розумове виховання
Розумове виховання та розумовий розвиток. Теоретичні основи
розумового виховання. Народна педагогіка про розумове виховання. Сенсорне
виховання як передумова успішного розумового розвитку.
Завдання розумового виховання: набуття елементарних знань про довкілля
– природу, життя і працю людей, суспільні явища тощо; формування навичок
і вмінь розумової діяльності (вміння спостерігати, уважно розглядати й
обстежувати предмети тощо); розвиток і вдосконалення головних розумових
дій: аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації тощо; розвиток психічних
процесів: пам'яті, уваги, уяви тощо; розвиток мовлення.
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Зміст розумового виховання дітей дошкільного віку. Засоби розумового
виховання, роль різних видів діяльності у розумовому вихованні. Методи
розумового виховання дітей дошкільною віку.
Тема 5. Моральне виховання
Моральне виховання і моральний розвиток. Теоретичні основи морального
виховання. Народна педагогіка про моральне виховання. Завдання морального
виховання. Засоби морального виховання: художні засоби, природа, власна
діяльність дітей, спілкування з довколишніми тощо.
Методи морального виховання. Класифікація методів та їх
характеристика. Методи формування моральної поведінки – привчання,
вправляння, керівництво діяльністю. Методи формування моральної свідомості
– переконання у формі роз'яснення, навіювання, бесіда. Методи стимулювання
почуттів та відношень – приклад, заохочення, покарання.
Зміст і методика морального виховання дітей раннього і дошкільного віку.
Виховання гуманності, колективізму, розвиток етичних уявлень. Своєрідність
проявів колективних взаємин дітей дошкільного віку. Педагогічне керівництво
взаєминами дітей.
Зміст культури поведінки дітей різних вікових груп. Методика виховання
культури поведінки. Виховання вольових рис особистості дитини. Виховання
любові до Батьківщини. Народні та родинні свята в дошкільному навчальному
закладі.
Тема 6. Трудове виховання
Роль праці у формуванні особистості. Українська народна педагогіка про
трудове виховання. Виховне значення праці. Види і зміст трудової діяльності
дітей в різних вікових групах.
Методи трудового виховання. Форми організації праці дітей та методика їх
проведення в різних вікових групах.
Тема 7. Естетичне виховання
Естетичне виховання та естетичний розвиток. Мета і завдання
е с те ти ч но го виховання дітей дошкільного віку. Умови і засоби естетичного
виховання дітей в дошкільному навчальному закладі та сім'ї.
Принципи і методи естетичного виховання дітей дошкільною віку.
Художня творчість дітей і педагогічне керівництво різними видами художньої
діяльності дошкільників з боку педагога.
Тема 8. Гра
Гра, як провідний вид діяльності дошкільника. Класифікація ігор.
Характеристика творчої гри, її виникнення та розвитку. Педагогічне
керівництво розвитком творчих ігор і взаєминами дітей в них.
Особливості дидактичних ігор. Їх види, класифікація, можливості
використання в різних вікових групах дошкільного навчального закладу та в
умовах сім'ї.
Рухливі ігри. Види і методика використання. Народні рухливі ігри.
Специфіка використання в умовах сучасного суспільного та сімейного
виховання.
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Виховне, освітнє, розвивальне значення іграшки. Історія іграшки. Види
народних іграшок. Вимоги до іграшок дітей раннього та дошкільного віку.
Класифікація іграшок та методика використання різних видів іграшки у
навчально-виховній роботі.
Тема 9. Родинна педагогіка
Українська родинна педагогіка. Виховання в сім'ї як першооснова розвитку
особистості. Народні традиції виховання.
Проблеми сучасного сімейного виховання дітей. Робота педагогів з
батьками з питань виховання та розвитку дітей. Зміст та форми організації
роботи з батьками. Педагогічна освіта батьків.
Тема 10. Наступність та перспективність у роботі ДНЗ та школи
Поняття наступності та перспективності в роботі закладів освіти.
Значення наступності та її основні завдання. Поняття про готовність
дитини до шкільного навчання. Загальна та спеціальна підготовленість до
школи.
Умови підготовки дітей до навчання в школі в сім'ї та в дошкільному
навчальному закладі. Методика діагностування готовності дитини до школи.
Форми зв'язку ДНЗ та школи.
Програма навчальної дисципліни
«Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти»
Тема 1. Завдання та засоби фізичного виховання дітей дошкільного
віку.
Комплексний підхід до реалізації оздоровчих, виховних та навчальних
завдань з фізичного виховання. Характеристика завдань з фізичного виховання:
оздоровчих, освітніх та виховних. Висвітлення завдань з фізичного виховання в
державних документах.
Загальна характеристика засобів фізичного виховання дітей дошкільного
іку: оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, фізичні вправи.
Характеристика фізичних вправ та їх класифікація. Вимоги до вибору фізичних
вправ.
Тема 2. Вікові особливості дітей раннього і дошкільного віку.
Єдність навчання, виховання та розвитку дітей у процесі фізичного
виховання. Принципи навчання. Методи і прийоми навчання дітей фізичних
вправ. Етапи навчання дітей рухомих дій. Поняття про рухове вміння та
навичку. Закономірності формування рухових навичок. Взаємозв'язок
формування рухових навичок та розвиток фізичних якостей: спритності,
швидкості, витривалості, сили, гнучкості, окоміру у дітей дошкільного віку.
Регулювання навантажень та відпочинку як основа розвитку фізичних якостей.
Тема 3. Гімнастика у навчанні дітей фізичних вправ.
Види гімнастики. Використання гімнастики у навчанні дітей фізичних
вправ. Зміст та методика навчання загальнорозвивальних вправ. Зміст та
методика навчання вправ з шикування та перешикування, танцювальних вправ.
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Тема 4. Зміст та методика навчання основних рухів дітей дошкільного
віку.
Поняття, значення та характеристика основних рухів. Види основних
рухів: ходьба, біг, лазіння та повзання, підлізання та пролізання, стрибки,
метання, вправи з рівноваги. Техніка виконання основних рухів. Методика
навчання основних рухів, послідовність у навчанні. Застосування підготовчих
вправ. Прийоми страхування та попередження травматизму.
Тема 5. Рухливі й українські народні ігри та методика їх проведення.
Характеристика рухливої гри як засобу фізичного виховання. Класифікація
рухливих ігор та ігор з елементами спорту. Вплив рухливих ігор на всебічний
розвиток дитини. Погляди видатних педагогів на роль рухливої гри. Вибір
рухливих ігор відповідно до педагогічних завдань, рухової підготовленості
дітей, місця та часу проведення, пори року.
Підготовка інвентарю та обладнання для ігор. Пояснення змісту та правил
гри. Розподіл ролей гри, регулювання фізичного навантаження. Підведення
підсумків та оцінка дій дітей під час гри. Особливості підбору та керівництва
рухливими іграми з дітьми різних вікових груп. Ускладнення та варіативність
рухливих ігор протягом дошкільного віку. Особливості методики проведення
рухливих ігор в різних вікових групах.
Тема 6. Методика проведення спортивних ігор і вправ
Значення ігор спортивного характеру. Створення умов для навчання дітей
ігор і вправ спортивного характеру. Етапи вивчення ігор і вправ спортивного
характеру. Методика навчання елементів спортивних ігор: бадмінтон, волейбол,
городки, настільний теніс, футбол, хокей.
Тема 7. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.
Значення фізкультурно-оздоровчих заходів. Умови їх проведення. Правила
вибору фізичних вправ та особливості складання комплексу ранкової
гімнастики для різних вікових груп. Тривалість комплексу ранкової гімнастики
та дозування вправ. Методика проведення ранкової гімнастики у різних вікових
групах.
Особливості складання комплексу гігієнічної гімнастики після сну.
Методика проведення гігієнічної гімнастики після сну.
Значення малих форм активного відпочинку. Правила добору вправ, їх
дозування. Особливості проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз.
Тема 8. Заняття з фізичної культури.
Типи занять. Обґрунтування типовою плану побудови занять. Структура та
зміст занять з фізичної культури. Загальна та моторна діяльність занять.
Способи організації дітей при виконанні фізичних вправ. Методика проведення
занять з фізичної культури з дітьми різних вікових груп. Зміст та організація
занять з фізичної культури на свіжому повітрі в різні пори року.
Тема 9. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей
дошкільного віку.
Поняття «рухова активність». Цілеспрямована та довільна рухова
активність. Зміст та шляхи оптимізації руховою режиму в умовах ДНЗ.
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Самостійна рухова діяльність дітей дошкільного віку. Зміст та методика
проведення пішохідних переходів, фізкультурних свят, розваг, днів здоров'я.
Тема 10. Організація фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Зміст роботи та обов'язки завідувача та методиста дошкільного
навчального закладу. Функції організатора з фізичного виховання, вихователя,
музичного керівника. Лікарсько-педагогічний контроль за системою фізичного
виховання. Методика визначення рівня фізичного навантаження дітей в
процесі виконання рухових дій. Метод пульсометрії.
Методика діагностики рухової підготовленості та стану здоров'я дітей
дошкільного віку. Шляхи формування правильної постави та профілактика
плоскостопості.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку
реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням
приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення
вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні
матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії
оцінювання відповіді вступника.
Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних
випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на
офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені
Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського у 2018 році.
Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені
В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється
шляхом
розміщення
на
веб-сайті
МНУ
імені
В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не
пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання за відповідними ступенями та формами навчання.
На тестування вступник з'являється з паспортом.
Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, для
кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей.
Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і
позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На
виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин).
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових
знань за наступними критеріями.
Правильне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів.
Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8.
Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів.
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Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня
після оголошення екзаменаційної оцінки.
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