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Пояснювальна записка 

 

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується її інтеграцією у світовий 

освітній простір. Процес супроводжується створенням нової її парадигми. Сьогодні освіта 

визначається державою як стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації. Головно її 

метою є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як з громадянина  України. 

Тому пріоритетним напрямом державної політики в сучасній освіті є її особистісна орієнтація. У її 

реалізації важлива роль відводиться педагогу, який формує майбутній потенціал гуманного 

суспільства під час своєї професійної діяльності.  

З урахуванням європейської практики організації контролю якості освіти визначальними 

стають тестові методи оцінювання у системі особистих навчальних досягнень абітурієнтів.  Програма 

розрахована на абітурієнтів, які будуть складати тестовий комплексний іспит із дошкільної 

педагогіки, загальної та дитячої психології  з  спеціальності   012 Дошкільна  освіта галузі знань 01 

Освіта  до вступу на  освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».  

Мета тестового комплексного іспиту: визначити якість й обсяг знань абітурієнтів  з обраного 

фаху, їх професійних умінь та навичок, встановити фахову відповідність  їх рівня підготовки з 

визначених навчальних дисциплін вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». 

У ході іспиту абітурієнт має продемонструвати свої знання та, частково, професійні уміння.  

Зарахування абітурієнтів відбувається на підставі результатів вступного випробування. 

Вступний рейтинг визначається сумою балів, отриманих за результатами вступного іспиту. 

Максимальна кількість балів - 200. 

При підготовці до  екзамену абітурієнти повинні бути ознайомлені з його програмами і 

вимогами до відповіді. 

 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Основними критеріями оцінювання виконання завдань фахового вступного випробування є: 

- повнота та правильність виконання завдань; 

- здатність абітурієнта до творчого застосування набутих ним знань, умінь та навичок, а саме: 

диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, методи, принципи та 

закони в конкретних ситуаціях; встановлювати різницю між причинами та наслідками; 

інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; аналізувати та оцінювати факти і події, прогнозувати 

очікувані результати від прийнятих рішень; викладати матеріал на папері логічно, послідовно з 

дотриманням встановлених вимог. 

Оцінювання виконаних завдань фахового вступного випробування проводиться відповідно до 

прийнятого порядку за стобальною системою.  

Критерії оцінки виконання завдань вступного іспиту  до магістратури 
Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за такою шкалою: 

     „А‖    -    „відмінно‖    -    100% - 90% правильно виконаних завдань 

     „В‖    -    „дуже добре‖   -   89% - 80% правильно виконаних завдань 

     „С‖    -    „добре‖        -       79% - 70% правильно виконаних завдань 

     „D‖    -    „задовільно‖   -   69% - 60% правильно виконаних завдань 

     „Е‖    -    „ задовільно ‖   -   59% - 50% правильно виконаних завдань 

     „F‖   -  „незадовільно‖ - менш ніж 50% правильно виконаних завдань 

Максимальна кількість балів – 200, відповідно шкала оцінювання загальних результатів буде такою: 

180-200 „відмінно‖ 

160-179 „дуже добре‖ 

159-140 „добре‖ 

139-120 „задовільно‖ 

100-119 „задовільно‖ 
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Зміст програми «Дошкільна педагогіка» 

 

Предмет і завдання дошкільної педагогіки. Дошкільна педагогіка - наука про 

закономірності виховання і навчання дітей від народження до школи. Значення даного вікового 

періоду у житті людини. Своєрідність дошкільної педагогіки. Джерела  дошкільної педагогіки. 

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки: визначення мети, завдань, змісту, методів виховання 

дітей у сім’ї та дошкільних закладах, а також підготовка їх до школи.  Зв'язок дошкільної педагогіки 

з іншими науками.  

Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання. Виховання і розвиток. Роль дорослого в 

розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства. Вікові й індивідуальні особливості дітей. 

Обдаровані діти. Діти з проблемами розвитку.  

Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства. Філософські концепції про 

фактори розвитку особистості. Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. Роль діяльності (ігрової, 

навчальної, трудової, спілкування) у формуванні активної творчої особистості. Вікова періодизація 

дошкільного дитинства. 

Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Методологія педагогічного 

дослідження. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Упровадження 

результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти.  Значення передового педагогічного 

досвіду.  

Мета і завдання  виховання дітей дошкільного віку. Ідеал і мета виховання. Мета  

виховання дітей дошкільного віку. Завдання виховання дітей дошкільного віку: пробудити в дитині 

духовне начало, розвинути його як домінуюче в структурі особистості; формувати особистість у 

контексті рідної культури, мови як емоційного природного середовища дитини, що відповідає її 

етнопсихології; відновити престиж української мови — материнської мови дітей, державної мови 

суверенної України, мови корінної нації як засобу соціалізації особистості; сформувати творчу 

індивідуальність, яка живе активно, цікаво, відповідно до вікових і фізіологічних потреб, готова 

фізично і психічно до подальших вимог сім’ї, школи, життя; прищеплювати дитині безкорисливість 

як вищу цінність культури, а також елементи економічної обізнаності, діловитості. 

Естетичне виховання дітей дошкільного віку. Основні засоби виховання дітей. Значення і 

завдання естетичного виховання дітей. Розвиток художньо-творчих здібностей. Формування основ 

естетичного смаку. Види мистецтва та їх місце у естетичному вихованні дітей дошкільного віку. 

Тематичні ранки та їх значення у вихованні дітей. 

Моральне виховання дітей дошкільного віку. Загальна характеристика морального 

виховання: задачі, зміст, принципи, методи. Виховання патріотизму. Виховання колективізму: 

поняття «колектив» та «колективізм»; умови, що сприяють формуванню дитячого колективу; 

виховання колективізму в різних вікових групах; виховання дружби. Виховання дисциплінованості 

та культури поведінки. Виховання волі і характеру в дошкільному віці. Роль сім’ї в моральному 

вихованні дітей. 

Розумове виховання дітей дошкільного віку. Необхідність, значення та задачі розумового 

розвитку: розумовий розвиток; розумове виховання; формування уявлень про оточуюче середовище; 

розвиток пізнавальних психічних процесів; розвиток допитливості та розумових здібностей; розвиток 

інтелектуальних вмінь та навичок. Сенсорне виховання у дитячому садку: поняття сенсорного 

виховання; зміст сенсорного виховання; методика сенсорного виховання. Засоби розумового 

виховання. 

Трудове виховання дітей дошкільного віку. Своєрідність праці дітей дошкільного віку. 

Керівництво дитячою працею, підпорядкування її навчально-виховній меті. Завдання трудового 

виховання дітей. Основні види і зміст дитячої праці у різних вікових групах: самообслуговування, 

господарсько-побутова, праця в природи та ручна праця. Основні форми організації праці дітей в 

дитячому садку. 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Основні поняття фізичного виховання. 

«Фізичне виховання», «фізична культура», «фізичний розвиток», «фізичне вдосконалення». Мета і 

завдання фізичного виховання. Зміст і засоби фізичного виховання дошкільника. 

Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. Проблеми дошкільного 

виховання у педагогічній думці давнього світу. Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного 
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віку в епоху середньовіччя. Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження. Педагогіка 

дошкільного віку епохи Просвітництва. Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX 

ст.  Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX — у першій половині 

XX ст.  Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.  Зарубіжні педагогічні 

концепції дошкільної освіти XX ст. 

Сучасна система дошкільної освіти. Дошкільні заклади в системі національної освіти. Типи 

дошкільних закладів і їх функції: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, дошкільні навчальні 

заклади сімейного типу, дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу,  дошкільні 

навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу, спеціальні та санаторні дошкільні навчальні 

заклади компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, центри розвитку 

дитини,  будинки дитини,  дитячі будинки сімейного типу.  Програми виховання і навчання дітей. 

Головні завдання реформування дошкільного виховання на сучасному етапі. Підготовка 

педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.  

Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку. 
Види, своєрідність та особливості керівництва іграми. Своєрідність гри як діяльності дітей. 

Гра як засіб виховання та розвитку дітей. Роль гри в організації дитячого життя. Види ігор та їх роль 

в житті, вихованні та навчанні дітей. Керівництво іграми. Своєрідність творчих ігор, ігор з 

правилами, народних ігор та керівництво ними. 

Іграшка та її місце в житті дітей. Виховна і освітня цінність іграшки. Види іграшок. Вимоги 

до іграшки. Добір іграшок до різних вікових груп. Методика ознайомлення дітей з новою іграшкою. 

Зберігання іграшок. 

Особливості освітньо-виховної роботи з дітьми у старшій групі. Вік та особливості 

розвитку дітей старшого дошкільного віку. Обладнання групової кімнати. Організація розпорядку 

дня. Гра та її місце в організації життя дітей. Праця та її місце в організації життя дітей. Заняття, їх 

місце в організації життя дітей. Спілкування, його роль в організації життя дітей. 

Заняття як форма організації навчання у дитячому садку. Роль заняття в навчанні. Режим 

занять. Організація занять. Хід заняття. Закінчення заняття. Вимоги до дітей на заняттях. Підготовка 

вихователя до заняття. 

Процес навчання в дошкільних закладах та його основи. Структура процесу навчання. 

Роль навчання в розвитку особистості дошкільників. Специфіка застосування основних принципів 

дидактики в дошкільних закладах. 

Методи і прийоми навчання у дитячому садку. Поняття методів та прийомів навчання. 

Наочні, словесні, практичні та ігрові методи (загальна характеристика методів; вимоги; завдання). 

Вибір методів та прийомів навчання. 

Форми навчання в дошкільному закладі. Індивідуальні, фронтальні, групові форми 

навчання. Заняття як основна форма навчання в дитячому садку. 

Плануванні та облік навчально-виховної роботи в дитячому садку. 
Педагогічні основи планування освітньо-виховної роботи у дитячому садку. Зміст планування: 

планування навчання; планування роботи по вихованню поведінки та культурно-гігієнічних навичок; 

планування керівництва дитячими іграми; планування трудової діяльності та організації свят в 

дитячому садку; планування роботи з батьками. 

Форми планування та обліку навчально-виховної діяльності: річний план; календарний план; 

облік педагогічної діяльності; умови та методика планування виховної роботи; особливості 

планування навчально-виховної роботи в різних вікових групах. 

Свята та розваги в дитячому садку. Значення свят і розваг. Вимоги щодо організації та 

проведення свят і розваг. Види свят та їхній зміст. Робота педагогічного колективу в підготовці до 

свят. Проведення свят. 

Робота дошкільного закладу з сім’єю. Роль сім’ї у вихованні дітей. Умови правильного 

виховання дітей в сім’ї. Основні завдання дошкільних закладів у роботі з сім’єю (встановлення 

єдності у вихованні дітей, педагогічна освіта батьків, вивчення та поширення передового досвіду 

сімейного виховання). Умови успішної роботи дошкільного закладу з сім’єю. Форми і зміст роботи 

дошкільного закладу з сім’єю (індивідуальні форми; робота з колективом батьків; батьківські збори, 

групові консультації тощо). 
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Готовність дитини до шкільного навчання. Визначення готовності. Види готовності та їх 

характеристика. Основні показники готовності шестирічної дитини до шкільного навчання. 

Наступність у роботі дитячого садка і школи. Поняття наступності. Зміст та форми 

навчально-виховної роботи дитячого садка і школи. Взаємозв’язок програми дитячого садка і школи. 
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Науковий редактор О.Л.Кононко. - К.: редакція журналу «Дошкільне виховання», 2003. - 243 с. 

13. Крутій К. Концепція та методичні засади програми «Дитина в дошкільні роки»/ К.Крутій. - 3-є 

видання, стереотипне. - Запоріжжя: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2004. - 392 с. 

14. Крок за кроком в Українї: Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / наукова 

редакція Л.В.Артемової під загальною редакцією С.Чередниченко. - К.: Кобза, 2003. - 384 с. 

15. Лисенко Н.В.Педагогіка українського дошкілля: У 2 частинах: Навчальний посібник/ 

Н.В.Лисенко, Н.Р.Кирста.- К.: Вища школа, 2006. - Ч. 1. - 302 с.  

16. Маценко Т.М. Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку. Система знань з ігрової логіки 

для дітей 3-6 років / Т.М. Маценко, Н.О. Мазун. – Х.: ВГ «Основа», 2011. – 350 с.  

17. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Відповідальний редактор З.П.Плохій. - К., 

1991. - 199 с. 

18. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / 

Наук. кер. та заг. ред. О.Л.Кононко. 2-тє вид., випр. К.: Світич, 2009. – 208 с. 

19. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко» / 

Відповідальний редактор З.П.Плохій. - К.: Видавництво СП «СВЕНАС», 1993. - 254 с. 

20. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» / 

Під редакцією О.Л.Кононко. - К.: Кобза, 2004. - 188 с. 

21. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів/Т.І.Поніманська. - К.: «Академвидав», 2004. - 456с. 

22. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання»/ Т.І. Поніманська, І.М.Дичківська - К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2004. - 352 с. 

23. Практикум по дошкольной педагогике: Пособие для средних и высших педагогических учебных 

заведений и работников дошкольных учреждений / Г.С.Красницкая, Б.Р.Борщанская, Л.А.Ненашева, 

Л.Г.Семушкина. - 2-е издание. - М.: Издательский центр «Академия», 1997. - 272 с.  
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24. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» / Науковий керівник 

О.Л.Кононко. - К., 2004. - 192 с. 

25. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навчальний посібник / За загальною редакцією 

З.Н.Борисової. - К.: Вища школа, 2004. - 511 с. 

 

Зміст програми «Дитячої психології » 

 

1. Загальні основи дитячої психології 

Тема 1. Дитяча психологія як наука про особливості психічного розвитку 

дитини 

Розвиток психіки дитини перших семи років життя - предмет дитячої психології. Дитяча 

психологія як галузь психологічної науки Тенденції розширення предмета дитяча психології на 

сучасному етапі. 

Завдання дитячої психології. 

Зв'язок дитячої психології з іншими науками, що вивчають людину і дитину (філософією; 

педагогіко»; медициною; загальною, соціальною психологією). 

Дитяча психологія в структурі вікової психології. 

Методологічні   засади  дитячої   психології.   Методологічні   принципи вивчення психіки 

дитини детермінізм єдність свідомості і діяльності, розвиток психіки   в    діяльності,    гуманізм   і    

педагогічний   оптимізм    історизм комплексність,   системність,   систематичність і   послідовність,   

науковість і об'єктивність індивідуальний і особистісний підхід. 

Тема 2. Історія розвитку дитячої психології 

Проблеми психології дитини у філософських і психологічних вченнях Античності, 

Середньовіччя та епохи Відродження. 

Виокремлення дитячої психології в самостійну галузь психологічної науки. Історія становлення 

дитячої психології в ІХ столітті. 

Розвиток дитячої' психології у XX столітті. 

Проблеми дитячої психології на сучасному етапі. 

Тема 3. Методи дитячої психології 

\ Методологічні принципи вивчення дитячої психіки Основні шляхи дослідження в дитячій 

психології. Планування і побудова дослідження. Класифікація методів дитячої психології. 

Організація психологічних досліджень. Стратегії дослідження психічного розвитку  дитини. 

Особливості лонгітюдних досліджень. Емпіричні метоли психологічних досліджень, їх класифікація 

Неекспериментальні методи в дитячій психології. Спостереження його види особливості. Суцільне та 

вибіркове спостереження. Використання діагностичних методів вивчення дитяча психіки 

Експериментальні методи їх види. Особливість психолого-педагогічного експерименту  Етапи 

психолого-педагогічного експерименту: 

Тема 4. Основні закономірності психічного розвитку дитини 

Загальне уявлення про психічний розвиток біогенетичні та соціогенетичні концепції психічного 

розвитку. Середовище як передумова психічного розвитку. Спадкові особливості, вроджені 

властивості організму як передумови-психічного розвитку. Провідна роль виховання і навчання в 

психічному розвитку дитини. Рушійні сили розвитку. Активність дитини як умова психічного 

розвитку. 

Тема 5. Психічний розвиток і діяльність  

Діяльність як основа, засіб та умова психічного розвитку. Вплив різних видів діяльності на 

психічний розвиток дитини. Поняття провідної діяльності. Показники провідної діяльності. 

Механізми зміни провідних видів діяльності Походження внутрішньої діяльності із зовнішньої. Етапи 

формування розумових дій. Орієнтаційна основа діяльності. Типи орієнтаційних основ. 

Характеристика етапу матеріальної та матеріалізованої дії. Етап голосної та внутрішньої мови в 

процесі формування розумової дії. 

Тема 6.Вплив навчання на психічний розвиток дитину  

Роль навчання в психічному розвитку дитини Поняття навчальної діяльності. Проблема 

співвідношення навчання І розвитку в дитячій психології. Погляди Л.С.Виготського на 

випереджаючу роль навчання в психічному розвитку Поняття "зони найближчого" та "зони 
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актуального" розвитку, їх роль у вирішенні актуальних завдань дитячої психології . Сучасні 

психологічні теорії про взаємозв'язок навчання і розвитку. Проблема розвиваючого навчання в 

сучасних психологічних теоріях. 

Тема7.Психічний розвиток і спілкування. 

Роль спілкування з дорослими як основа психічного розвитку дитини. Формування у дітей 

потреби в спілкуванні з дорослими. Суть комунікативної погреби, її показники, етапи формування. 

Розвиток мотивів спілкування. Ситуативні та позаситуативні форми спілкування дітей з 

дорослими. Виникнення у дітей потреби у спілкуванні з однолітками. Вплив спілкування з однолітками 

на формування особистості дитини. Порівняльний аналіз розвитку двох сфер спілкування в. 

дошкільному віці. Психологічний зміст контактів немовлят, зародження спілкування між дітьми в 

ранньому віці. Потреби і мотиви спілкування дошкільників. 

Тема 8. Вікова періодизація психічного розвитку Поняття вікового періоду, його показники. 

Проблема вікової періодизації психічного розвитку. Ступеневий характер розвитку. Стабільні та 

кризові періоди розвитку, їх особливості. Основні новоутворення у різні вікові періоди. Протиріччя, 

пов'язані з переходом дитини на вищий ступінь розвитку. Нерівномірність як загальна 

характеристика психічногорозвитку. 

 Тема 9. Характеристика періоду новонародженності. 

Загальна       характеристика       анатомо-фізіологічних       особливостей новонародженого.    

Безумовні   й   умовні   рефлекси.    Психофізіологічний розвиток     немовляти.     Перцептивний     

розвиток     дитини     в     період новонародженості. Основні новоутворення періоду новонародженості. 

Тема 10. Характеристика немовлячого періоду 

 Основні показники та стадії розвитку "комплексу пожвавлення". Розвиток емоційних 

контактів з дорослими. Теорія прихильності Дж.Боулбі. Рухова активність дитини. Розвиток хватання, 

маніпулювання, наслідування на першому році життя та їх роль у психічному розвитку Формування 

передумов засвоєння мови, Розуміння мови, перші слова. Виникнення здатності розуміти мову. 

Сприйняття та пам'ять у немовлят. Розвиток емоційної сфери пертому році ЖИТТЯ. Формування основ 

особистості і самосвідомості. 

Тема 11. Психічний розвиток дитини раннього віку 

Оволодіння ходьбою га її значення в розвитку дитини, Предметна діяльність як ведуча 

діяльність дітей раннього віку. Характеристика ручних і знаряддє'вих дій. Знаряддєві дії і мислення. 

Процеси мислення в ранньому віці Формування і розвиток предметного сприймання у зв'язку з 

оволодіннями предметними діями. 

Формування психологічних передумов ігрової діяльності. Виникнення зображувальної діяльності 

в ранньому віці. Характеристика дозображувальної стадії. 

Розвиток мови в ранньому дитинстві. Розуміння мови. Автономна мова. Формування звукової 

сторони мови. Перехід до активного засвоєння мови. 

Передумови розвитку особистості в ранньому дитинстві. Первинні зміни мотиваційної сфери. 

Роль емоційної сфери у формуванні особистісної поведінки. Перші прояви негативізму у ранньому 

віці, їх причини. Криза трьох років. Особистісні новоутворення у дітей в період кризи трьох років. 

Розвиток самостійності дітей. 

II: Психологічна характеристика діяльності дитини в дошкільному віці 

     Тема 12. Теорії гри 

Походження гри. Біологічна теорія К.Гросса. Теорія „надлишку енергії" Ф.Шіллера. Теорія 

С.Холла про втілення „таємничих" інстинктів в грі. Психоаналітична теорія три З.Фройда заснована на 

використанні гри як засобу вираження дитиною інстинктів, бажань та прагнень. Теорія А.Адлера про 

компенсаторну  роль гри. Теорія гри як орієнтовно-дослідницької діяльності Ф.Бойтендайка. Теорія 

Д.Ельконіна про історичний характер походження гри. 

Тема 13.Гра як провідна діяльність дитини дошкільного віку 

Особливості розвитку гри в дошкільному віці. Гра - провідний вид діяльності дітей 

дошкільного віку. Сюжетно-рольова гра. Етапи становлення і розвиток ігрових дій у ранньому віці за 

С.Новосьоловою. Структурні компоненти сюжетно-рольової гри: сюжет, зміст, ролі, правила, дії гри. 

Характеристика рівнів розвитку ігрової діяльності (Д.Ельконін). 

Особливості взаємин між дітьми в грі. Стабільні міжособистісні взаємини, що виникли до 

початку гри. Сюжетно-рольові взаємини. Організаційні взаємини. 
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Роль дорослих у розвитку ігрової діяльності дитини. Професійно-педагогічних уміння 

необхідні для ефективного керівництва ігровою діяльністю. 

Значення гри для психічного розвитку дитини. Основні методи ігрової психокорекції в 

дошкільному віці. 

Тема 14. Художня діяльність дошкільника Особливості зображувальної діяльності 

дошкільників. Зображувальна 

діяльність дитини як показник рівня її психічного розвитку 

Етапи розвитку зображувальної діяльності Залежність зображувальної діяльності дошкільників 

від ігрової діяльності та ступеня інтелектуального розвитку. Малюнок сім'ї як засіб діагностики 

внутрішньосімейних взаємин. Оволодіння конструктивною діяльністю. Види конструктивної 

діяльності. 

     Музична діяльність дитини. 

        Тема 15. Психологічна підготовка дитини до прані. Особливості трудової діяльності. 

 Формування психологічних передумов трудової діяльності. Специфічні риси праці дітей за 

П.Блонським. Становлення трудової діяльності дітей. Формування уявлень дітей про працю дорослих. 

Ознайомлення з працею дорослих. Роль сім'ї у формуванні правильних уявлень про працю. Вплив 

трудової діяльності на психічний розвиток дитини. Етапи формування у дітей позитивного ставлення до 

праці за Я.Неверович. Значення практичних дій, як основних структурних компонентів трудової 

діяльності. 

Тема 16. Навчальна діяльність дошкільників Загальна характеристика навчальної діяльності в 

дошкільному віці. Погляди О.Кро, В.Штерна, Ж.Піаже, Л.Виготського на здатність дитини до засвоєння 

знань. Формування мотивів до навчальної діяльності. 

Передумови формування навчальної діяльності у дітей. Виховання пізнавальних інтересів і потреб. 

Оволодіння дітьми загальними способами дій. Самостійне знаходження способів вирішення практичних і 

пізнавальних завдань. Навчання дітей контролю за способом виконання дій. Умови розвитку навчальної 

діяльності у дошкільному віці. Основні рівні розвитку навчальної діяльності дітей 

ІІІ. Розвиток особистості дошкільника 

Тема 17. Умови розвитку особистості дитини 

Спілкування як важливий фактор розвитку особистості. Форми спілкування дітей і дорослих. 

Вплив сімейного мікросередовища на розвиток  особистості дитини. Характеристика стилів сімейного 

виховання Психологічні особливості методів впливу на дитину. Підкріплення, принцип мінімальної 

достатності. Покарання, принципи застосування покарання, їй, ту к півні методи впливу. Наслідування 

та ідентифікація. 

Дитина та ,»дитяче товариство". Характер взаємин дитини з ровесниками. Статус дитиня в 

групі однолітків. Вплив дорослого на формування особистості дитини. 

Тема 18. Розвиток самосвідомості та мотиваційної сфери дошкільника  

Самосвідомість     в    ранньому     віці.     Перші     ознаки    виникнення самосвідомості у 

дитини. Особливості Я-концепції дитини дошкільного віку. 

Формування самооцінки дитини. Розвиток самоконтролю. Вплив дорослого на формування 

самооцінки дитини. 

Розвиток мотиваційної сфери дитини. Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки  дитини.  

Боротьба  і підпорядкування мотивів як найважливіше 

новоутворення  в розвитку особистості. 

Тема 19. Розвиток емоційної та почуттєвої сфери дошкільника Загальні   закономірності   

розвитку   емоцій   і   почуттів   в   онтогенезі. ()собистісний аспект розвитку емоцій та почуттів, 

Розвиток вищих почуттів. Особливості   моральних,   естетичних  та   інтелектуальних   почуттів,   

Умови розвитку емоцій і почуттів у дітей. 

Тема20. Розвиток вольової сфери дошкільника Роль імпульсивних і вольових дій у поведінці 

дошкільника. Зв'язок розвитку вольової регуляції з процесом формування мотивів поведінки. 

Особливості розвитку довільної поведінки в дошкільному віці. Розвиток вольових дій у дітей, їх 

загальна характеристика. Розвиток вольових якостей дітей}' різних видах діяльності. Особистісний 

аспект розвитку волі. 

Тема 21. Розвиток здібностей дитини 
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Біологічна основа здібностей Розвиток пізнавальних здібностей. Форми опосередкованою пізнання. 

Процес оволодіння просторовим моделюванням. Розвиток практичних здібностей. Прояв організаторських 

здібностей. Розвиток спеціальних здібностей. Розвиток музикальних здібностей. Образотворчі здібності. 

Літературні  здібності. Зародження здатності до театралізованої діяльності. Умови розвитку здібностей дітей 

дошкільного віку. 

Тема 22. Прояв темпераменту та його у_розвитку дітей 

Загальні прояви темпераменту у дітей. Різниця в темпераменті в немовлячому  віці. Специфічні 

вікові особливості нервової системи. Прояв темпераменту в дошкільному віці. Роль зовнішніх умов у 

формуванні та зміні властивостей нервової системи. Характеристика дітей різних типів темпераменту. 

Особливості дітей-сангвініків. Діти збудливого типу - холерики. Дитина -флегматик. Характеристика 

дітей - меланхоліків. 

4 Розвиток пізнавальних процесів дошкільника 

Тема 23. Психологічні основи системи сенсорного виховання 

 Оволодіння сенсорними еталонами, Особливості змін, що відбуваються при зоровому 

сприйнятті фігури. Перцептивні дії як основа сенсорного розвитку дітей. Удосконалення 

перцетивних дій. Характеристика способів обстеження предметів, Формування сенсорних здібностей в 

дошкільному віці. 

Тема 24. Розвиток сприймання в дошкільному віці  

Розвиток різних видів чутливості в дошкільному віці Генезис зорової та слухової чутливості. „ 

Розвиток різних видів сприймань у дітей. Особливості сприймання простору. Орієнтування в часі, 

Психологічні особливості сприймання дитиною художніх творів. Сприймання людини дітьми різного 

віку. Формування рольової ідентифікації дітей з батьками. 

           Тема 25. Розвиток уваги дітей 

 Розвиток уваги у дітей раннього віку. Розширення об'єму та зростання стійкості уваги в 

дошкільному віці. Співвідношення мимовільної та довільної уваги в дошкільному віці. Особливості 

довільної уваги, її формування у дітей. Роль слова в організації уваги. Розвиток основних 

властивостей уваги дітей, шляхи та засоби організації та підтримки уваги дітей. 

          Тема 26 .Розвиток пам'яті дітей дошкільного віку  

Особливості пам'яті  дитини раннього віку.  Розвиток пам'яті дітей дошкільного    віку.    

Розвиток   уявлень    в    дошкільному    віці.    Розвиток мимовільної   пам'яті   дітей.   Формування   

довільного   запам'ятовування . Вивчення проблеми розвитку памяті у вітчизняній та зарубіжній 

психологічній науці. Образна та словесно-логічна пам'ять дошкільників. 

пригадування в дошкільному віці. Вивчення проблеми розвитку памяп у вітчизняній та 

зарубіжній психологічній науці. Образна та словесно-логічна пам'ять дошкільників. Вплив характеру 

діяльності на розвиток пам'яті дітей. Психологічні прийоми розвитку пам'яті у дітей. 

 

Тема 27. Розвиток мислення .в дошкільному віці. 

 Вікові новоутворення в сфері мислення. Загальна характеристика основних форм мислення 

дітей. Розвиток наочно-дійового мислення. Етапи розвитку наочно-образного мислення. Особливості 

розвитку словесно-логічного мислення. Значення різних видів діяльності в розвитку мислительної 

діяльності дітей. Психолого-педагогічні методи розвитку мислення у дітей. 

Тема 28. Становлення мови у дітей дошкільного віку 

 Особливості мовного розвитку в дошкільному віці. Характеристика основних періодів 

засвоєння мови. Оволодіти різними сторонами мови .Розвиток словника та граматичної будови мови 

в дошкільному віці. Усвідомлення словникового складу та граматичного ладу мови, Розвиток 

звукової сторони мови та усвідомлення звуковою складу слова. Розвиток шиплячої функції мови в 

дошкільному віці. Засвоєння грамота в процесі навчання. Розвиток мови у дітей як засобу 

комунікації. 

Тема 29 РОЗВИТОК УЯВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 

 Проблема розвитку уяви у вітчизняній і зарубіжній поколотий науці Характеристика образів 

уяви дітей. Розвиток творчої уяви в дошкільному віці. Індивідуальні особливості уяви дитини. 

Формування уяви  дитини. Залежність розвитку уяви від діяльності та досвіду дитини. Прийоми 

розвитку уяви у дітей дошкільного віку. 

Тема ЗО. Психологічна готовність дитини до школи 
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Поняття психологічної готовності дитини до школи. Основні компоненти психологічної 

готовності дитини до школи. Інтелектуальна готовність: сформовані способів і засобів пізнавальної 

діяльності Мотиваційна готовність дитини до навчання в школі. Емоційно-вольова готовність дитини до 

навчання. Психологічна готовність дитини до взаємодії та спілкування з учителем і однокласниками. 

Поняття шкільної зрілості. Чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до школи.  
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4. Возрастная психология; Хрестоматия / Под ред. В.С.Мухиной, А. А.Хвостов. - М, 1999. - 624 

с. 
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Зміст програми «Загальної психології» 

 

 Тема 1. Предмет психології 

 Визначення психології як науки. Основні етапи історії психології. Об’єктивний характер 

психологічних закономірностей. 

Основні поняття: психологія, психіка, рефлекторний характер психіки, функціональна 

асиметрія великих півкуль мозку, свідомість. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

 Тема 2. Побудова, завдання і методи сучасної психології 

 Сучасна психологія, її завдання та місце в системі наук. Психологія і науково-технічний 

прогрес. Будова психологічної науки. Принципи класифікації галузей психології і структура сучасної 

психологічної науки. Методи психології. Роль об’єктивних методів у психології. 

 Основні поняття: психологія, принцип розвитку психіки в діяльності, структура сучасної 

психології, завдання сучасної психології, інтерв’ю, психологічні тести, діагностичні методи. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

 Тема 3. Розвиток психіки в процесі еволюції тварин і становлення людини 
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 Виникнення психіки як результату еволюції матерії. Розвиток форм відображення дійсності. 

Умови переходу до вищої форми відображення – людської свідомості. 

 Основні поняття: відображення, чуттєвість, інстинкти, свідомість, інтелектуальна поведінка. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 4. Діяльність 

Поняття про діяльність. Діяльність і активність суб’єкта. Необхідність як джерело активності. 

Структура діяльності людини. 

Основні поняття: діяльність, активність, операції, мотиви, ціль, навички, гра, праця, навчання. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 5. Спілкування  

Міжособистісний конфлікт, його джерела, шляхи попередження та корекція. Дружба та 

дружнє спілкування як фактор професійно-трудового самовизначення старших школярів. 

Спілкування як розуміння людьми один одного. 

Основні поняття: спілкування, комунікація, мова, невербальна комунікація, міжособистісні 

конфлікти, рефлексія, тренінг спілкування. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 6. Колектив 

Колектив і колективізм в процесі виховання. Формування колективізму в школі, роль педагога 

у вихованні колективності. 

Основні поняття: колектив, групи, лідерство, психологічна сумісність, престиж. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 7. Особистість 

Поняття про особистість в психології. Структура особистості. Індивідуальність, її структура і 

особливості. Активність особистості. Спрямованість особистості. Види мотивів. Психологічний 

захист особистості. Формування особистості. 

Основні поняття: індивіді, особистість, інтереси, активність, цілі особистості, цінності 

орієнтації особистості. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 8. Увага 

Поняття про увагу. Увага в навчальному процесі школи. Фізіологічні основи уваги. Структура 

уваги. Розподіл уваги. Об’єм уваги. Розлади уваги і їх корекція в учбово-виховному процесі. 

Основні поняття: увага, домінанта, стійкість, розподіл, об’єм і концентрація уваги. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 9. Відчуття і сприйняття 

Поняття про відчуття і сприйняття. Рефлекторна природа відчуття. Рецептори і аналізатори. 

Класифікація відчуттів. Види відчуттів. Класифікація сприйняття. Види сприйняття. Сприйняття часу 

і простору. 

Основні поняття: відчуття, сприйняття, діяльність, інтенсивність, цілісність, структурність, 

предметність, аперцепція. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 10. Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Фізіологічні основи пам’яті. Види пам’яті. Процеси пам’яті. Оперативне 

запам’ятовування. Мотиви запам’ятовування. Зберігання. Ремінісценція. 

Основні поняття: пам’ять, запам’ятовування, зберігання, ремінісценція. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 11. Мислення 
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Поняття про мислення. Теорії пам’яті. Пам’ять і діяльність особистості. Оперативне 

запам’ятовування. Мотиви запам’ятовування. Пригадування та спогади. Вивчення та прийоми його 

організації вчителем. 

Основні поняття: пам’ять, запам’ятовування, зберігання, ремінісценція. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 12. Уява 

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Уява як специфічний вид діяльності. Пасивна 

фантазія, мрії. Мрії і практична діяльність, фізіологічні основи уяви. Індивідуальні якості уяви. 

Основні поняття: уява, інтуїція, фантазія, мрії, загострення, схематизація, типізація, творчість. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 13. Почуття 

Поняття про почуття. Почуття і потреби людини. Роль почуття в практичній і пізнавальній 

діяльності. Емоції. Афекти. Емоційний стрес. Динаміка почуттів. Почуття і особистість. 

Основні поняття: почуття, емоції, тривога, радість, здивування, сором, афект, стрес, настрій, 

апатія, вищі почуття. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 14. Воля 

Поняття про волю. Саморегуляція діяльності, вольовий акт і його структура. Локалізація 

контролю. Відповідальність. Роль колективу у формуванні волі. Завдання виховання та 

самовиховання волі. 

Основні поняття: воля, детермінізм, вольовий акт, прийняття рішень, вольові якості, 

саморегуляція, ризик, відповідальність. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 15. Темперамент 

Поняття про темперамент. Типи темпераментів та їх психологічна характеристика. 

Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової діяльності і темперамент. Темперамент та 

індивідуальний стиль діяльності. 

Основні поняття: темперамент, сила, врівноваженість, тип ВНД, типи темпераменту, 

реактивність, пластичність, індивідуальний стиль діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 

Тема 16. Характер 

Поняття про характер. Характер та індивідуальність людини. Структура характеру. Риси 

характеру і ставлення особистості. Характер та темперамент. Вчення про характер в історії 

психології. Вчинок та формування характер. Характер і обставини. 

Основні поняття: характер, структура характеру, мотивація досягнень, акцентуація характеру, 

вчинок, фізіономіка, френологія. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна психологія. Диференційна 

психологія. 
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