
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавр  

за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст 

за спеціальністю  
 

012 Дошкільна освіта 
 

Варіант _____ 
 
1. До видів дидактичних ігор з дітьми належать:  

А) настільно-друковані ігри;  
Б) ігри на свіжому повітрі;  
В) радіоігри;  
Г) робота з тканиною.  

 
2. На що слід звернути увагу вихователям під час організації морального 
виховання дошкільників у ЗДО?  

А) на взаємини дітей у колективі однолітків;  
Б) ставлення дітей до покарання;  
В) примхи дитини;  
Г) турботу батьків про дитину.  

 
3. На що спрямована продуктивна діяльність дошкільників?  

А) на формування свідомості;  
Б) розвиток мовлення дитини;  
В) моделювання предметів довкілля;  
Г) зв’язок із родиною.  

 
4. Оберіть із пропонованих нетрадиційні форми співпраці ЗДО  
із сім’єю:  

А) вечори запитань і відповідей; 
Б) виставки дитячих робіт; 
В) індивідуальні консультації; 
Г) анкетування. 

 
5. Виокреміть кількість основних рухів на фізкультурному занятті у другій 
молодшій групі: 

А) 2–3 рухи; 
Б) 3–4 рухи; 
В) 4–5 рухів; 
Г) 6 рухів. 

 



6. Фізкультурне заняття – це: 
А) форма активізації рухової активності дітей; 
Б) форма навчання дошкільників основних рухів; 
В) розвиток рухових якостей дітей; 
Г) виховання вольових якостей дітей. 

 
7. Частота дихання у дитини у віці 6 років у середньому дорівнює: 

А) 20-24 разів хв.; 
Б) 22-25 разів хв. ; 
В) 24-28 разів хв. ; 
Г) 25-30 разів хв. ; 

 
8. Чим характеризується професійна компетентність вихователя?  

А) умінням педагогічно мислити;  
Б) умінням дізнаватися думку батьків про їхню дитину;  
В) умінням дотримуватися авторитарності у вихованні;  
Г) умінням налагоджувати зв’язки із бізнесменами.  

 
9. Трудове виховання – це... 

А) сукупність якісних і кількісних змін, що відбуваються в мисленнєвому 
процесі під впливом навколишнього середовища; 

Б) форма організації та систематичного виконання дитиною трудових 
обов'язків; 

В) цілеспрямований процес формування трудових вмінь і навичок у дітей, 
поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності; 

Г) це група завдань трудової діяльності, систематичне цілеспрямоване 
виконання праці в навколишньому середовищі. 

 
10. Хто є автором програми з фізичного виховання «Будь здоровим, малюк?» 

А) Е. С. Вільчковський; 
Б) Н. Ф. Денисенко; 
В) М. М. Єфименко; 
Г) В. Ликова. 

 
11. Найуспішніше діти опановують навчальну діяльність під час: 

А) ігор; 
Б) занять; 
В) колективної роботи; 
Г) самостійної діяльності. 

 
 
 
 
 



12. Які особливості покладено в основу комплектування змішаної групи дітей з 
невеликою різницею у віці (молодшо-середня, середньо-старша)? 

А) вікові та індивідуальні; 
Б) родинні стосунки; 
В)статеві ознаки; 
Г) вікові ознаки. 

 
13. Формами організації навчання в різновікових групах закладу дошкільної 
освіти є: 

А) урок; 
Б) заняття; 
В) урок і гра; 
Г) заняття і гра. 

 
14. Нові рухливі ігри доцільно повторювати з дітьми всіх вікових груп: 

А) 2 дні підряд; 
Б) 2-3 дні підряд ; 
В) 3-4 дні підряд; 
Г) щодня протягом тижня. 

 
15. Більшість сюжетних рухливих ігор дошкільників є: 

А) колективними; 
Б) індивідуальними; 
В) підгруповими; 
Г) самостійними. 

 
16. Метою правового виховання дітей є: 

А) формування творчої індивідуальності, яка живе активно, цікаво, 
відповідно до вікових і фізіологічних потреб; 

Б) формування в них основ правової культури, поваги до законів і правил 
людського співжиття; 

В) створення сприятливих умов для розвитку моральної самооцінки; 
Г) ознайомлення дошкільників з людинознавчими знаннями. 

 
17. Процес правового виховання відбувається з опертям на: 

А) сенсорне виховання; 
Б) морально-етичні цінності; 
В) естетичне виховання; 
Г) статево-рольові уявлення. 

 
 
 
 
 



18. Одним із прийомів, за допомогою якого педагог вчить малят 
відокремлювати характерні особливості предметів і живих об'єктів, знаходити 
їхню схожість і відмінність є: 

А) порівняння; 
Б) класифікація; 
В) синтез; 
Г) систематизація. 

 
19. Оберіть із пропонованих нетрадиційні форми співпраці ЗДО 
із сім’єю:  

А) вечори запитань і відповідей;  
Б) виставки дитячих робіт;  
В) індивідуальні консультації;  
Г) анкетування.  

 
20. Специфіка роботи ЗДО із різними типами сімей залежить від:  

А) індивідуальної роботи із сім’ями «ризику»;  
Б) рівня педагогічної компетенції батьків;  
В) роботи із сім’ями батьків-інвалідів;  
Г) роботи із багатодітними сім’ями.  

 
 


