ПРОГРАМА
державного екзамену
комплексного з педагогіки (загальної та дошкільної),
психології (загальної та дитячої)
1. Пояснювальна записка
Перебудова всієї системи освіти, а отже і дошкільної освіти, поставила на порядок
денний проблему вдосконалення підготовки кадрів у галузі дошкільної освіти. Реалізація
вимог часу – втілення у практику принципів демократизації і гуманізації педагогічного впливу
на дітей згідно з новою концепцією дошкільної освіти. Насамперед це стосується змісту
підготовки кадрів.
Курси ―Педагогіка загальна‖, ―Педагогіка дошкільна‖, ―Загальна психологія‖,
―Психологія дитяча‖ – профілюючі для спеціальності "Дошкільна освіта". Вони забезпечують
основну теоретичну і практичну підготовку до виконання кваліфікаційних обов’язків
вихователя закладу дошкільної освіти.
Основна мета даних курсів – максимально використати творчий потенціал, активність,
самостійність і відповідальність кожного студента в оволодінні профілюючими навчальними
дисциплінами і професійними уміннями.
Державний екзамен має на меті виявити:
1) засвоєння студентами змісту, організаційних форм та методів навчання й виховання
дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти та сім’ї з метою їх різнобічного виховання і
формування особистості дитини;
2) рівень формування у студентів вміння планувати, організовувати і реалізовувати
пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти,
забезпечувати диференційований підхід до вихованців, враховувати
індивідуальні
особливості, сприяти розвитку їх задатків та здібностей;
3) рівень оволодіння теоретичним матеріалом з загальної педагогіки, дошкільної
педагогіки, психології дитячої та загальної;
4) виховання соціальної активності студентів, необхідності керуватися в практичній
діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення
до творчості.
Програма державного екзамену з загальної, дошкільної педагогіки, психології дитячої та
загальної містить інформацію про розвиток, виховання і навчання дітей дошкільного віку.
Вона ґрунтується на класичних і сучасних педагогічних дослідженнях, даних суміжних наук,
на сучасних концепціях дошкільної освіти, передовому педагогічному досвіді.
В процесі підготовки до державного екзамену з «Педагогіки загальної» студенти
мають опанувати основні знання та уміння в цій галузі.
Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є з’ясування проблем розвитку
особистості та їх значення для виховання; вивчення логіки та методів здійснення наукових
досліджень у педагогіці, закономірностей та зв’язків, вікових та психологічних особливостей
дітей різного вікового періоду, принципів, форм і методів навчання і виховання, вивчення
сутності процесу виховання, об’єктивних закономірностей, істотних та необхідних зв’язків,
причинно-наслідкових залежностей та організації виховного процесу.
Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка загальна‖ є оволодіння
студентами знаннями про суть і структуру педагогічного процесу, особливості, закономірності
та принципи, методи і форми його організації.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка загальна‖ є засвоєння суті
та змісту педагогіки, її структурних складових, джерел вивчення; усвідомити закономірності і
рушійні сили розвитку особистості, взаємозумовленість процесів виховання і розвитку;
розвиток у майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатність до аналітичного осмислення
педагогічної дійсності; уміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до
педагогічних закономірностей, принципів виховання і навчання. Вивчення навчального курсу
дасть можливість студентам, розширити коло знань про особливості навчання та виховання. У
процесі вивчення зазначеної навчальної дисципліни студенти оволодівають знаннями
уміннями й навичками, які складуть базу подальшої професійної підготовки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти
знаннями:
 сучасних нормативних, законодавчих документів щодо розвитку та вдосконалення
педагогічної освіти в Україні;
 методів науково-педагогічних досліджень;
 тенденцій оновлення освіти та навчально-виховного процесу школи;
 сутності і закономірностей розвитку особистості, анатомо-фізіологічних,
психологічних та вікових особливостей учнів;
 провідних категорій педагогіки, усвідомлення їх зв’язку з іншими науками;
 суті процесу виховання, форм та методів його організації;
 мети і завдань виховання в сучасній школі;
 провідних напрямків виховання та шляхів їх реалізації.
вміннями :
 планувати педагогічну діяльність на майбутнє, усвідомлювати мету і конкретизувати
її у завданнях;
 здійснювати навчання і виховання учнів відповідно до педагогічних закономірностей і
принципів;
 чітко визначити зміст, основні форми та методи навчально-виховної роботи;
 використовувати розмаїття форм і методів виховних впливів на вихованців у
залежності від педагогічних ситуацій;
 вивчати дитячий колектив, впливати на його формування;
 впливати на діяльність і поведінку дітей засобами заохочення та покарання;
 аналізувати отримані результати і визначати наступні заходи;
 самокритично ставитися до певних здобутків і недоліків, вживати заходи щодо їх
усунення;
 постійно підвищувати свою педагогічну культуру, розвивати педагогічне мислення;
 використовувати досягнення педагогічної науки і практики у своїй діяльності;
 працювати творчо, нетрадиційно;
 вести педагогічні дослідження, результати яких брати до уваги у вчительській праці;
 налагоджувати спільну роботу школи, батьків, громадськості з метою підвищення їх
ролі у вихованні учнів.
У процесі підготовки до державного екзамену з «Педагогіки дошкільної» студенти
мають опанувати основні знання та уміння в цій галузі.
Студенти повинні знати:
 теоретико-методологічні основи виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 основи фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини;
 вікову періодизацію розвитку дошкільника;
 основи етнопедагогіки та родинного виховання;
 надбання зарубіжної дошкільної педагогіки;
 зміст напрямів виховання дітей дошкільного віку (фізичне, розумове, моральне,
трудове, естетичне);
 зміст державних програм виховання дітей дошкільного віку;
 організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного закладу дошкільної освіти;
 мету, зміст та форми роботи вихователя.
Студенти повинні вміти:
 застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці;
 організовувати діяльність (ігрову, трудову, навчальну) дітей дошкільного віку;
 планувати навчально-виховний процес закладу дошкільної освіти та аналізувати його
результати;
 організовувати роботу з сім’єю;
 здійснювати підготовку дітей до навчання в школі;
 організовувати та управляти дитячим колективом;

 застосовувати у своїй роботі індивідуальні, групові та колективні форми роботи з
дітьми дошкільного віку;
 вивчати, узагальнювати та впроваджувати перспективний педагогічний досвід;
 проводити науково-педагогічні дослідження в галузі дошкільної педагогіки.
Вивчення психологічних дисциплін майбутніми вихователями починається з
„Загальної психології‖. Це зумовлено тим, що засвоєння основ загальної психології визначає
як фахова підготовленість майбутнього вихователя ДНЗ, так і готовність до творчої
життєдіяльності особистості в соціокультурному просторі. Курс загальної психології повинен
сприяти й розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфер творчої
діяльності студента-освітянина, формуванню стійкої життєвої позиції в суспільстві.
Завдання дисципліни ―Психологія загальна‖ є:
 формування готовності молоді до творчої життєдіяльності в соціокультурному
просторі; знань і вмінь з історії розвитку психологічної думки в Україні, зарубіжжі;
 сприяти розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфер
діяльності фахівця, формуванню стійкої життєвої позиції в суспільстві;
 засвоїти питання психології особистості, колективу та психології спілкування;
навчити студента використовувати теоретичні та практичні знання в життєвих
ситуаціях.
 Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:
 методологічні основи загальної психології;
 основні методи, що застосовуються під час психологічного дослідження;
 основні психологічні категорії і поняття,
 теоретичні підходи до вивчення людини як суб'єкта діяльності і пізнання,
вміти:
самостійно розбиратися в постановці і вирішенні проблем, пов'язаних з будовою і
розвитком особистості та індивідуальності людини, її системи пізнавальних процесів, розуміти
загальні закономірності її поведінки.
Метою вивчення навчальної дисципліни ―Психологія дитяча” є розкриття основних
фундаментальних положень та закономірностей психологічної науки, а також озброєння
майбутніх фахівців дошкільної освіти міцними теоретичними знаннями з психології, які
допоможуть їм сформувати адекватну поведінку у відповідності до умов професійної
діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни ―Психологія дитяча” є:
теоретична та практична підготовка студентів з питань :
 Особливості вікового розвитку психіки з 0 - 7 років.
 Основні параметри, за якими визначаються розвиток психіки в нормі.
 Кризові і латентні періоди в житті людини.
 Користуватися діагностичними
методиками, за якими визначаються вікові
особливості.
 Визначати специфіку готовності дітей до навчання в школі.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– основні параметри генезису дитячої психіки у різному віці;
– особливості розвитку та протікання пізнавальних процесів у дитинстві.
– прояв особистісної сфери дитини та механізми, що на неї впливають.
– вплив різних видів діяльності на розвиток дитячої психіки.
вміти:
– визначати етапи психологічного дослідження;
– застосовувати на практиці методи емпіричних досліджень;
– здійснювати обробку даних, одержаних у ході емпіричних досліджень.

2. Перелік питань
до державного екзамену комплексного з педагогіки
(загальної та дошкільної), психології (загальної та дитячої)
2.1. Дошкільна педагогіка
1.
Предмет і завдання дошкільної педагогіки. Основні поняття дошкільної педагогіки.
Джерела розвитку дошкільної педагогіки.
2.
Закономірності та фактори розвитку дітей дошкільного віку. Роль дошкільного дитинства
в становленні особистості.
3.
Виховання як фактор розвитку. Педагогічна періодизація дошкільного дитинства.
4.
Особливості раннього дитинства. Педагогічні правила виховання дітей раннього віку.
5.
Система фізичного виховання в закладі дошкільної освіти. Мета, завдання та засоби
фізичного виховання дітей дошкільного віку.
6.
Теоретичні засади розумового виховання в дітей дошкільного віку. Мета, завдання та
засоби розумового виховання дітей дошкільного віку.
7.
Сенсорне виховання в дітей дошкільного віку. Система сенсорного виховання в різних
вікових групах закладу дошкільної освіти.
8.
Завдання і зміст морального виховання дітей дошкільного віку.
9.
Теорія трудового виховання в дітей дошкільного віку. Види праці та форми її організації
в закладі дошкільної освіти.
10. Теоретичні засади естетичного виховання. Мета, завдання та засоби естетичного
виховання дітей дошкільного віку.
11. Зображувальна діяльність дітей в закладі дошкільної освіти.
12. Засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку.
13. Походження гри. Теорії розвитку гри.
14. Класифікація дитячих ігор.
15. Театралізовані ігри. Види театралізованих ігор. Своєрідність ігор драматизацій.
16. Будівельно-конструктивні ігри та їх використання в закладі дошкільної освіти.
17. Дидактичні ігри їх особливості і значення. Види дидактичних ігор.
18. Сюжетно-рольові ігри дітей дошкільного віку, їх особливості і значення. Види сюжетнорольових ігор.
19. Виховання дітей дошкільного віку у творчій грі. Етапи становлення та рівні розвитку
творчої гри в дошкільному віці.
20. Організація предметно-ігрового середовища в умовах сучасного закладу дошкільної
освіти.
21. Теоретичні засади навчання дітей дошкільного віку.
22. Принципи організації навчання в закладі дошкільної освіти.
23. Зміст і методи навчання дітей дошкільного віку.
24. Форми організації навчання в закладі дошкільної освіти.
25. Організація навчальної діяльності дітей дошкільного віку
26. Заняття як основна форма організації навчальної діяльності в закладі дошкільної освіти.
27. Взаємодія родинного і суспільного дошкільного виховання.
28. Готовність дітей дошкільного віку до шкільного навчання.
29. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи.
30. Екологічне виховання дітей дошкільного віку.
2.2. Загальна педагогіка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Система освіти в Україні.
Предмет і завдання педагогіки.
Система педагогічних знань.
Методи науково-педагогічних досліджень.
Мета виховання у сучасній педагогіці.
Завдання і складові виховання.
Чинники формування особистості.
Вікова періодизація в педагогіці.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Суть процесу виховання.
Формування колективу.
Взаємозв’язок закладу дошкільної освіти, сім’ї та громадськості у вихованні дитини.
Масові форми роботи педагога з батьками.
Групові форми роботи з батьками.
Індивідуальні форми роботи з батьками.
Предмет і завдання дидактики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2.3. Дитяча психологія
Предмет, завдання вікової психології.
Спостереження і його види.
Експериментальні методи, процедура їх проведення.
Діагностичні методи. Процедура їх проведення.
Фактори й показники розвитку.
Розвиток мозку до народження.
Безумовно-рефлекторна діяльність як показник норми.
Прояв нервової діяльності після народження.
Проблема вікової періодизації.
Критерії сучасної вікової періодизації.
Анатомо-фізіологічний розвиток немовляти.
Розвиток нервової системи немовляти.
Розвиток мовлення у немовляти.
Розвиток рухів у немовляти.
Прояви психіки у немовляти.
Ведуча діяльність немовляти.
Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку.
Прояв почуттів і волі в дітей раннього віку.
"Криза" трьох років. Усвідомлення особистого "Я".
Відчуття і сприймання дитини раннього віку.
Увага, пам'ять і уява дитини дошкільного віку.
Розвиток емоційно-вольової сфери дитини дошкільного віку.
Анатомо-фізіологічний розвиток дитини дошкільного віку.
Розвиток мовлення дитини дошкільного віку.
Розвиток пам'яті та мислення у дитини дошкільного віку.
Розвиток уяви та уваги дитини дошкільного віку.
Розвиток відчуттів і сприймання дитини дошкільного віку.
Фактори розвитку особистісної сфери дитини дошкільного віку.
Вікові кризи в дошкільному віці.
Параметри готовності дитини до школи.
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2.4. Загальна психологія
Психологія як наука про людину, її психічне життя. Предмет, структура та основні
завдання сучасної психології.
Психіка як категорія психології.
Свідомість - як вища форма психіки людини. Суспільно-історичний характер свідомості.
Теоретико-методологічні основи психологічної науки: методологія, принципи, методи
дослідження.
Людина: індивід, особистість, індивідуальність.
Природа особистості у психологічних теоріях.
Відчуття та сприймання як первинна форма орієнтування організму в довкіллі.
Пам'ять. Класифікація та види пам'яті. Мнемічні процеси та закономірності. Розвиток
пам'яті у дітей.
Мислення: зв'язок з мовою, мовленням та чуттєвим пізнанням людини. Класифікація та
види мислення.
Уява як вищий пізнавальний процес.

11.
12.
13.
14.
15.

Увага. Функції уваги та її види. Властивості уваги.
Емоції та почуття, їх функції в життєдіяльності людини.
Спілкування. Засоби спілкування.
Темперамент, його характеристика та властивості
Природні і соціальні передумови формування характеру. Структура характеру.
Акцентуації рис характеру.

3. Критерії оцінювання відповіді
студентів на державному екзамені
Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

1

Студент може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.

2

Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі
уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

3

Студент відтворює менше половини навчального матеріалу; з допомогою викладача виконує
елементарні завдання.

4

5

6

Студент знає приблизно половину навчального матеріалу, здатний відтворити його
відповідно до тексту навального посібника або змісту лекції викладача, повторити за зразком
певну операцію, дію.
Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати
визначення понять, сформулювати закономірність, принцип тощо.
Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального курсу. Відповідь його
правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогою викладача здатний аналізувати,
порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при
розв'язуванні задач за зразком.

7

Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і
факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні
навчальні дії.

8

Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних
ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами,
фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна,
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.

9

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях,
уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у
власній аргументації.

10

Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних
ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, критично оцінює
окремі нові факти, явища, ідеї.

11

12

Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у
нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і
розв'язувати проблеми. Визначає програму особистої пізнавальної діяльності; самостійно
оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них.
Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній
діяльності, вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати
інформацію, виявляє власне ставлення до неї. Розвиває свої обдаровання і нахили.

1 питання
40 балів

ОЦІНЮВАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ECTS:
2 питання
30 балів

3 питання
30 балів

КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ІСПИТУ В ЦІЛОМУ
Оцінка за шкалою
Оцінка за 100Оцінка за національною шкалою
ECTS
бальною шкалою
А
90-100
відмінно
ВС
75-89
добре
зараховано
DE
60-74
задовільно
незадовільно
не зараховано
FX
35-59
(з можливістю повторного складання)
незадовільно
не зараховано
F
0-34
(з обов’язковим повторним вивченням курсу)
Значення оцінок в системі ECTS:
A – відмінне виконання;
B – вище середнього рівня;
C – загалом хороша робота;
D – непогано;
E – виконання відповідає мінімальним критеріям;
FX – необхідне повторне перескладання;
F – необхідне повторне вивчення курсу.
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