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Циклова комісія з педагогічної освіти 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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«Педагогіка» 

                                                         3 курс 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 
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Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 

Форма проведення: тестування 

Тривалість проведення іспиту: 2 академічні години (1 год. 20 хв.) 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Google Meet – для організації відеозв`язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання: 

Тестові завдання: питання 1 – 15 (тестові завдання з вибором однієї правильної 

відповіді) – 15 балів; 16 – 20 (тестові завдання з вибором декількох правильних 

відповідей) – 5 балів; 21 – (тест на встановлення відповідності) – 5 балів; 22 (тест на 

встановлення відповідності) – 5 балів; 23-24 (тестові завдання на завершення речення) 

оцінюються в  10 балів. 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Дошкільна педагогіка як наука. Предмет дошкільної педагогіки. 

2. Інклюзивна освіта: сутність, завдання. Принципи. 

3. Фізичний розвиток і фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

4. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку. 

5. Розумовий розвиток і розумове виховання дітей дошкільного віку. 

6. Методи і форми організації навчання дітей дошкільного віку. 

7. Завдання, засоби, методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. 

8. Трудова діяльність дітей в закладі дошкільної освіти.  

9. Види та форми організації праці дітей дошкільного віку. 

10. Моральний розвиток і моральне виховання дітей дошкільного віку. 

11. Гра – провідний вид діяльності дошкільника, особливості ігрової діяльності як 

одного з видів діяльності.  

12. Класифікація ігор дітей дошкільного віку. 

13. Своєрідність дидактичних ігор, їхнє освітнє значення.  

14. Своєрідність та освітнє значення творчих сюжетно-рольових ігор. 

15. Своєрідність та освітнє значення будівельно-конструктивних творчих ігор.  



16. Своєрідність театралізованих ігор, їхнє освітнє значення.  

17. Іграшка як предмет матеріальної культури суспільства та засіб виховання дітей.  

18. Історія виникнення і створення іграшок, їхні види. 

19. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей. 

20. Особливості організації предметно-ігрового середовища в різних вікових 

групах дошкільного закладу. 

21. Необхідність і значення планування освітньої роботи у закладі дошкільної 

освіти.  

22. Форми і зміст взаємодії ЗДО й сім’ї.  

23. Колективні та індивідуальні форми роботи з батьками. 

24. Необхідність наступності в роботі ЗДО і школи.  

25. Характеристика компонентів  готовності дитини до навчання у школі. 

26. Роль сім’ї у соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. 

27. Принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. 

28. Особливості педагогіки партнерства в інклюзивному освітньому середовищі 

ЗДО. 

29. Особливості культури в інклюзивному освітньому середовищі ЗДО.  

30. Застосування інклюзивних підходів в освітньому процесі ЗДО. 

31. Види психолого-педагогічних послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами в ЗДО. 

 

Екзаменатор                                     Оксана КОШІЛЬ 

Голова ЦК                                 Альона ДОЦЕНКО 

 


