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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
Метою атестаційного екзамену є перевірка здатності здобувачів освітнього
ступеня «магістр» зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньопрофесійною програмою «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта»
розв’язувати складні організаційно-управлінські задачі та практичні проблеми у
сфері професійної діяльності з дошкільної та альтернативної дошкільної освіти,
що характеризується невизначеністю умов і вимог, керуючись принципами
толерантної комунікації, культурної і міжкультурної взаємодії, творчої,
креативної й інноваційної професійної діяльності.
Завданнями атестаційного екзамену є: оцінка рівня сформованості
загальних і фахових компетентностей здобувачів освітнього ступеня «магістр»
за кваліфікацією «Магістр дошкільної освіти. Менеджер дошкільної освіти.
Організатор альтернативної дошкільної освіти», зокрема:
загальних компетентностей:
Знати основні підходи, напрями, наукові школи і методи наукового пізнання;
сучасні концепції методології науки; самостійно логічно аналізувати,
конструктивно та критично висловлювати ставлення до наукових результатів;
реалізувати у практичній діяльності сформованість високої світоглядної
культури науковця;
Знати сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні форми і засоби
дошкільної освіти; особливості та інструментарій психолого-педагогічного
супроводу освітнього процесу; види контролю за його перебігом;
Знати традиційні та інноваційні технології організаційно-управлінської
діяльності в закладі дошкільної освіти за напрямами, обумовленими
посадовими обов'язками менеджера освіти; демонструвати уміння
запроваджувати науково обґрунтовані нововведення в освітню сферу здатність
організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в
команді;
Знати домінанти компетентнісної парадигми освіти; своєрідність сучасних
вимог до конкурентоздатного менеджера освіти; провідні ідеї вітчизняного та
зарубіжного досвіду щодо оптимізації професійного самовдосконалення
особистості організатора дошкільної та альтернативної освіти;
фахових компетентностей:
Визначати місце і функції альтернативної освіти та векторів її зв’язку із
навчально-виховним процесом у закладі дошкільної освіти; використовувати
ресурси інтерактивних технологій освіти у методичній роботі; вибудовувати
перспективні стратегії розвитку регіональних моделей організації дошкільної та

альтернативної освіти, встановлювати критерії, за якими визначає подальші
напрямки розвитку, розробляє та реалізовує відповідні стратегії та плани;
- Володіти законодавчою базою щодо завдань, цілей, принципів, засад
функціонування дошкільної та альтернативної освіти в Україні; визначати
специфіку освітньої діяльності; демонструвати управлінську культуру у
реалізації принципів і функцій педагогічного менеджменту, уміння створювати
та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
- Організовувати пошукову навчально-пізнавальну діяльність; використовувати
педагогічні інновації у власній професійній діяльності; аналізувати сучасні
тенденції нововведень в освітню сферу; чинники, що визначають успішність
інноваційних процесів в освіті.
- Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та
підприємливість.
2. ЕТАПИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ
2.1. Етапи проведення
Атестаційний екзамен проводиться в один етап.
2.2. Форми проведення
Атестаційний екзамен проводиться в усній формі за білетами,
затвердженими випусковою кафедрою. Кожен білет складається з трьох
питань.
Перше питання з актуальних проблем сучасної дошкільної освіти,
спрямовано на перевірку рівня сформованості фахових компетентностей зі
спеціальності 012 Дошкільна освіта, що передбачає висвітлення загальних
питань професійної діяльності вихователя та вирішення практичних проблем в
діяльності закладу дошкільної освіти.
Друге питання методичного характеру спрямовано на демонстрацію
здобутих загальних і фахових компетентностей зі спеціальності для вирішення
організаційних задач у сфері дошкільної освіти, спрямованих на підвищення
фахового рівня й конкурентоспроможності закладу дошкільної освіти.
Третє питання передбачає розв’язання теоретико-практичних проблем
щодо діяльності закладу альтернативної дошкільної освіти. Зміст питань
спрямований на перевірку фахових компетентностей із предметної спеціалізації
та вмінь вирішення проблемних ситуацій в професійній діяльності керівника
або вихователя альтернативного ЗДО. Теоретичні питання та практичні
завдання методичного спрямування складено з урахуванням розділів програми
підготовки магістрів за ОП «Альтернативна дошкільна освіта», зокрема
дисциплін «Професійна діяльність вихователя альтернативного закладу
дошкільної освіти», «Альтернативні моделі дошкільної освіти», «Альтернативні
педагогічні технології в дошкільній освіті».

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
3.1. Структура екзаменаційного завдання
Назва екзаменаційного
Компетентності, що
Результати навчання, що
завдання
перевіряються
перевіряються
Частина 1. Завдання для оцінки фахових і загальних компетентностей зі спеціальності

Теоретичне і практичне
питання передбачає
розкриття особливостей
створення розвивального
освітнього середовища
закладу дошкільної освіти в
сучасних умовах

ЗК 1. Здатність діяти
соціально відповідально та
свідомо. Досягнення
необхідних знань і
розуміння ролі дошкільної
освіти в суспільстві з метою
адекватної роботи за
майбутньою професією.
ЗК 3. Знання та розуміння
предметної області та
специфіки професійної
діяльності організатора
дошкільної освіти.
ЗК 7. Здатність до
планування, складання
прогнозів і передбачення
наслідків своїх дій; до
управління якістю роботи,
що виконується.
ЗК 8. Здатність
застосовувати набуті знання
у практичних ситуаціях
професійної діяльності.
ЗК 9. Здатність приймати
обґрунтовані організаційноуправлінські рішення в
нестандартних ситуаціях і
готовність нести за них
відповідальність.
ФК 3. Здатність
організовувати освітній
процес у закладах
дошкільної освіти з
використанням сучасних,
науково обґрунтованих,
традиційних та інноваційних
засобів, методів, прийомів,
технологій, створювати
сприятливі умови для
розвитку, навчання і
виховання дітей.

ПРН 2. Знати сучасні
концепції, завдання, зміст,
методи, організаційні форми
і засоби дошкільної освіти;
особливості та
інструментарій психологопедагогічного супроводу
освітнього процесу; методи
діагностики та корекції
психофізичного розвитку
дітей дошкільного віку;
види контролю за його
перебігом.
ПРН 3. Знати традиційні та
інноваційні технології
організаційно-управлінської
діяльності в закладі
дошкільної освіти за
напрямами, обумовленими
посадовими обов'язками
менеджера освіти;
демонструвати уміння
запроваджувати науково
обґрунтовані нововведення в
освітню сферу.
ПРН 4. Знати домінанти
компетентнісної парадигми
освіти; своєрідність
сучасних вимог до
конкурентоздатного
менеджера освіти; провідні
ідеї вітчизняного та
зарубіжного досвіду щодо
оптимізації професійного
самовдосконалення
особистості організатора
дошкільної освіти.
ПРН 10. Володіти уміннями
і навичками забезпечення
організації освітнього
процесу з урахуванням
принципів
дитиноцентризму,
здоров’язбереження,
інклюзії, розвивального
навчання, суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, компетентнісного

підходу, варіативності тощо.
ПРН 17. Вчитися упродовж
життя й удосконалювати з
високим рівнем
автономності набуту під час
навчання кваліфікацію;
володіти навичками
самовдосконалення,
використовувати механізм
самооцінки власних
досягнень в дослідницькій
та управлінській діяльності.
Частина 2. Завдання для оцінки фахових компетентностей за освітньо-професійною
програмою
Теоретичне і практичне
ФК 6. Здатність створювати ПРН 5. Знати нормативнопитання передбачає
розвивальне середовище
правові документи, що
розкриття специфіки
відповідно до особистіснорегламентують діяльність
професійної діяльності в
зорієнтованої моделі освіти
закладу дошкільної освіти;
умовах альтернативного
дітей дошкільного віку з
напрями діяльності
закладу дошкільної освіти
урахуванням сучасних
(адміністративна,
дидактичних, виховних,
методична, контролююча,
естетичних, санітарнопроектна, освітня, виховна,
гігієнічних вимог, сприяти
фінансово-господарська
створенню безпечних умов
тощо) директора
для навчання й виховання
(завідувача) закладу
дітей.
дошкільної освіти, його
ФК 8. Здатність
функціональні обов’язки;
організовувати науковоправа і обов’язки суб’єктів
методичну та інноваційну
освітнього процесу; обсяг і
діяльність в системі
функції роботи вихователя
дошкільної освіти, сприяти
та інших працівників;
реалізації навчальнопринципи адміністрування
методичної і науковота управління; умови
дослідницької функцій,
функціювання закладу
управляти інноваційними
дошкільної та
процесами в системі
альтернативної дошкільної
дошкільної освіти.
освіти.
ФК 10. Здатність
ПРН 7. Організовувати
використовувати знання з
пошукову навчальнодошкільної педагогіки та
пізнавальну діяльність;
менеджменту дошкільної
використовувати педагогічні
освіти для організації
інновації у власній
альтернативного
професійній діяльності;
дошкільного закладу.
аналізувати сучасні
ФК 11. Здатність визначати
тенденції нововведень в
стратегічні лінії розвитку
освітню сферу; чинники, що
альтернативного
визначають успішність
дошкільного закладу,
інноваційних процесів в
організовувати командну
дошкільній освіті.
роботу при вирішенні
ПРН 8. Визначати напрямки
завдань його розвитку.
професійної діяльності, її
ФК 13. Здатність вивчати
конкретні цілі і завдання на

запит населення щодо
послуг альтернативної
дошкільної освіти, сприяти
вдосконаленню та розвитку
мережі закладів
альтернативної дошкільної
освіти.

кожному етапі роботи,
передбачати кінцевий
результат; володіти
методами визначення
ефективності заходів,
спрямованих на підвищення
якості дошкільної освіти та
організаційно-управлінської
діяльності; проєктувати
педагогічну систему у
професійній діяльності в
закладі дошкільної освіти.
ПРН 9. Визначати місце і
функції дошкільної освіти та
векторів її зв’язку з освітнім
процесом у закладі загальної
середньої освіти; виявляти
творчу індивідуальність у
професійній діяльності та
оптимізації діяльності
закладів дошкільної та
альтернативної дошкільної
освіти; вибудовувати
перспективні стратегії
розвитку регіональних
моделей організації
дошкільної та
альтернативної дошкільної
освіти.
ПРН 15. Вибудовувати
конструктивну
комунікативну стратегію
взаємодії з педагогічними
працівниками, надихати
колег на пошук
розвивальних можливостей і
ресурсів щодо професійного
вдосконалення,
спрямованості на кар’єрне
зростання та забезпечення
конкурентності у сфері
освітніх послуг.
ПРН 19. Формувати
стратегію подолання
проблем, володіти
лідерськими якостями,
здатністю ініціювати
спільну роботу і брати на
себе відповідальність за
результати роботи команди,
реалізацію прийнятих
рішень.

3.2. Зміст екзаменаційних завдань
1.2.1. Теоретичне питання та практичне завдання атестаційного екзамену
потребують вивчення певних розділів дисциплін, що входять до
складу освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі
спеціальності 012 Дошкільна освіта:
Загальні питання дошкільної освіти
1. Дошкільна освіта в системі сучасного наукового знання. Дошкільна
освіта як складова частина безперервної освіти в Україні.
2. Особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку за Базовим
компонентом дошкільної освіти України.
3. Розвиток суспільного дошкільного виховання
4. Вікова періодизація та розвиток особистості дошкільника
5. Дошкільна освіта як складова частина безперервної освіти в Україні.
Характеристика нормативних документів в системі дошкільної освіти.
6. Нормативно-правові акти вищих органів влади України у сфері
дошкільної освіти.
7. Назвіть основні джерела дошкільної педагогіки
8. Методи науково-педагогічного дослідження в галузі дошкільної
педагогіки.
9. Поняття системи освіти, її обумовленість потребами суспільства.
10.Основні принципи системи народної освіти, основні ланки системи
освіти.
11.Зміст, форми, методи морального виховання дітей дошкільного віку.
12.Розумове виховання і навчання.
13.Психолого-педагогічні основи сенсорного виховання
14.Трудове виховання дітей дошкільного віку
15.Естетичне виховання дітей дошкільного віку. Особливості навчання
дошкільників естетичному сприйманню творів живопису: завдання, зміст,
форми і методи ознайомлення дітей з мистецтвом та критерії вибору
творів для дітей.
16.Економічне виховання дітей дошкільного віку. Значення та особливості
методичного аналізу заняття з формування елементарних математичних
уявлень.
17.Статеве виховання в умовах сім’ї та дошкільного навчального закладу
18.Захист прав і правове виховання дитини дошкільного віку
19.Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Організація малих форм
активного відпочинку дітей у ДНЗ.
20.Етапи трудового навчання і виховання згідно традицій народної
педагогіки
21.Теоретичні основи навчання дітей дошкільного віку.

22.Виховання дітей у грі. Сутність та особливості організації дидактичних
ігор з дошкільниками
23.Сучасні підходи до організації навчання в дошкільному навчальному
закладі
24.Навчання і виховання дітей у різновіковій группі дошкільного
навчального закладу
25.Характеристика готовності дітей до дошкільного навчання.Методи її
діагностування
26.Сутність та особливості організації рухливих і народних ігор
з
дошкільниками. Характеристика видів діяльності, в межах яких можуть
бути використані рухливі і народні ігри з дітьми різних вікових груп.
27. Сутність та особливості організації ігор дошкільників з будівельним
матеріалом.
28.Гра як провідний вид діяльності дитини дошкільного віку. Класифікації
ігор: різноманітність підходів і раціональність їх використання в ДНЗ.
29.Творчі ігри: види, структура, педагогічна цінність. Особливості
організації та керівництва.
30.Характеристика існуючих класифікацій дитячих ігор. Класифікація ігор,
що використовуються у роботі з дітьми дошкільного віку.
31.Дошкільний навчальний заклад і сім’я
32.Планування педагогічного процесу у сучасних ДНЗ України
33.Організація процесу ознайомлення дошкільників із працею дорослих в
ДНЗ: роль предметно-розвивального середовища у вирішенні питання,
методи і прийоми роботи з дітьми.
34.Сім’я як першооснова розвитку особистості: особливості сімейного
виховання; типи сімей та проблеми сучасного сімейного виховання дітей;
зміст і форми організації роботи з батьками в ДНЗ.
35.Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система і об’єкт
управління. Типи дошкільних навчальних закладів. Режим роботи ДНЗ.
Комплектування груп.
36.Особливості попередження і подолання негативних проявів у поведінці
дітей, зумовлених неправильними типами виховання у родині
37.Організація профілактики негативних проявів у поведінці дошкільників в
ДНЗ.
38.Емоційний портрет новоприбулої дитини. Труднощі в адаптації
новоприбулих дітей до нових умов життя.
39.Зміст, форми і методи роботи з батьками дітей середнього ступеня
адаптації.
40.Взаємодія ДНЗ і сім’ї, як умова поліпшення адаптації дошкільників до
дитячого садка.
41.Контроль за станом освітнього процесу в дошкільному закладі. Види,
форми та методи контролю.
42.Спеціаліст (інспектор) з дошкільного виховання районних, міських,
обласних управлінь (відділів) освіти. Провідні напрями діяльності
інспектора.

43.Методи управління закладом дошкільної освіти.
44.Посадові обов’язки та напрями діяльності методиста з дошкільної освіти.
Аналіз документації методиста закладу дошкільної освіти.
45.Критерії якості сучасної дошкільної освіти: умови забезпечення.
46.Зміст та форми методичної роботи в дошкільному закладі. Робота
керівника з педагогічним персоналом закладу дошкільної освіти.
47.Сутність та види планування освітнього процесу в сучасному ЗДО.
48.Особливості впровадження інноваційних педагогічних технологій в
освітнє середовище дошкільних закладів.
Методичні засади дошкільного виховання
Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільному закладі
освіти
1. Розвиток зв’язного мовлення. Типи зв’язного мовлення, функції і форми
мовлення. Вікова мовленнєва періодизація.
2. Художньо-мовленнєва компетенція дітей. Форми і методи роботи з книгою в
дошкільному навчальному закладі.
3. Базова характеристика мовленнєвого розвитку дітей. Види і типи
мовленнєвої компетенції.
4. Сучасні дослідження з української дошкільної лінгводидактики в Україні.
5. Шляхи і методи ознайомлення дітей з українськими традиціями, звичаями,
оберегами. Варіантні програми з народознавства.
6. Методика навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних
навчальних закладах. Варіантні програми з української мови.
Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у
дітей
1. Особливості сприймання дітьми дошкільного віку просторових уявлень.
Методика використання ігрових прийомів у процесі занять. Аналіз збірок
дидактичних ігор за програмою «Українське дошкілля». Програма
«Українське дошкілля».
2. Методика формування у дітей різних вікових груп кількісних уявлень.
Дослідження цієї проблеми на сучасному етапі в Україні.
3. Методика навчання дошкільників розв’язування арифметичних задач.
4. Форми і методи використання загадок, головоломок, завдань з народної
математики в роботі з дошкільниками.
5. Проблема наступності в роботі дошкільного навчального закладу і
початкової школи з математики.
Основи
образотворчого
мистецтва
з
методикою
керівництва
зображувальної діяльністю дітей
1. Художній образ в дитячих малюнках.
2. Ознайомлення дошкільників з видами та жанрами образотворчого
мистецтва.
3. Особливості зображувальної діяльності дітей дошкільного віку.
4. Види образотворчої діяльності та методика їх проведення в дошкільному
навчальному закладі. (За вибором)

5. Ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним мистецтвом
України.
Методика музичного виховання дітей
1. Види музичної діяльності дітей дошкільного віку, їх характеристика.
2. Методика організації самостійної музичної діяльності дітей в дошкільному
навчальному закладі.
3. Музичне виховання дітей в сім’ї.
4. Види музичних розваг та методика їх проведення в дошкільному
навчальному закладі.
5. Музичні заняття – провідна форма музичної діяльності дітей в дошкільному
навчальному закладі. Види, типи музичних занять, методика їх проведення.
Методики фізичного виховання дітей
1. Схарактеризувати типи і структуру занять з фізичної культури, визначити
особливості методики їх проведення в різних вікових групах.
2. Обґрунтувати значення рухової активності дітей дошкільного віку, розкрити
форми та методи її організації.
3. Обґрунтувати значення ранкової гімнастики, розкрити методику її у
проведення в різних вікових групах.
4. Схарактеризувати фізичні вправи в залежності від їх класифікації, визначити
особливості методики навчання дітей дошкільного віку фізичних вправ.
5. Обґрунтувати значення рухливих ігор, розкрити особливості організації та
методики їх проведення.
Основи природознавства з методикою
1. Схарактеризувати види дидактичних ігор природничого змісту та розкрити
методику їх проведення в різних вікових групах. Проаналізувати та
зіставити зміст 2-3 збірників дидактичних ігор.
2. Обґрунтувати шляхи і методи реалізації завдань екологічного виховання в
дошкільному навчальному закладі. Розкрити сутність проблем екологічного
виховання в Україні на сучасному етапі.
3. Схарактеризувати види праці дітей у природі та розкрити методику їх
проведення.
4. Обґрунтувати значення методів безпосереднього ознайомлення дітей з
природою у системі роботи дошкільного навчального закладу. Розкрити
сутність основних положень сучасних досліджень з проблеми розвитку
спостережливості засобом природи.
Професійна діяльність вихователя в альтернативному закладі
дошкільної освіти
1. Організація альтернативної моделі дошкільної освіти на засадах
дитиноцентризму.
2. Забезпечення розвивального освітнього середовища в альтернативному
закладі освіти.
3. Досвід педагогічного супроводу дошкільного дитинства в сучасних
Монтессорі-закладах України.

4. Концептуальні
засади
порівняльно-педагогічного
дослідження
дошкільної альтернативної освіти у країнах ЄС.
5. Різновиди й типи альтернативних дошкільних закладів освіти в системах
національної освіти країн ЄС.
6. Тенденції розвитку альтернативної дошкільної освіти в сучасних країнах
ЄС.
7. Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти: консультативні
пункти; інтегровані групи для дітей з обмеженими можливостями;
прогулянкові групи; групи короткотривалого перебування; центр
ранньої соціальної реабілітації дітей з особливими потребами; центр
соціально-педагогічної підтримки; центр розвитку дитини; група
соціально-педагогічного патронату.
8. Особливості впровадження інноваційних педагогічних технологій в
освітнє середовище дошкільних навчальних закладів.
9. Забезпечення якості та доступності дошкільної освіти в умовах
децентралізації.
10.Перспективні форми дошкільної освіти в сільських громадах.
Особливості створення та розвитку альтернативних закладів дошкільної
освіти в об’єднаній територіальній громаді.
11.Критерії формування спроможної освітньої мережі альтернативних
закладів дошкільної освіти в об’єднаній територіальній громаді.
12.Основні групи інноваційних педагогічних технологій. Системні
технології («Будинок вільної дитини» М. Монтессорі, Антропософські
школи Р.Штейнера, «Школа успіху і радості» С.Френе).
13.Порівняльний аналіз модульних (технології раннього навчання
М.Зайцева, Г. Домана) та локальних (технологія розвитку творчої
особистості Г.Альтшуллера) інноваційних педагогічних технологій.
14.Стратегії і методи практичної реалізації ідей альтернативної дошкільної
педагогіки.
15.Аналіз досвіду країн Північної Америки та Європи щодо розвитку
абтернативної освіти дітей дошкільного віку.
16.Формування інноваційного простору дошкільної освіти: актуальні
проблеми.
17.Сутність поняття «модель»; «моделювання»; види моделювання освітніх
систем; класифікація моделей дошкільної освіти за провідними ознаками.
18.Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти: узагальнена
характеристика.
19.Обґрунтувати значення рухової активності дітей дошкільного віку,
розкрити форми та методи її організації в умовах альтернативного
закладу дошкільної освіти.
20.Класифікація педагогічних технологій. Педагогічний аналіз авторської
технології фізичного виховання дітей дошкільного віку М.Єфименка.
21.Основні етапи створення моделей; функція освітніх моделей, традиційна
класифікація моделей освіти.

22.Порівняльний аналіз популярних європейських освітніх моделей в сфері
дошкілля.
23.Особливості організації та проведення виховної роботи з обдарованими
дітьми в альтернативних закладах дошкільної освіти.
Приклади практико орієнтовних завдань
1. Особливості сприймання дітьми дошкільного віку просторових уявлень.
Методика використання ігрових прийомів у процесі занять.
2. Форми і методи використання загадок, головоломок, завдань з народної
математики в роботі з дошкільниками.
3. Обґрунтувати значення рухливих ігор, розкрити особливості організації
та методики їх проведення.
4. Музичні заняття – провідна форма музичної діяльності дітей в закладі
дошкільної освіти. Види, типи музичних занять, методика їх проведення.
5. Педагогічно керовані ігри: види, структура, педагогічна цінність.
Особливості організації та керівництва в різновікових групах ЗДО.
6. Сучасні підходи щодо ознайомлення дошкільників з декоративноприкладним мистецтвом : аналіз вітчизняного та світового досвіду.
7. Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. Типи зв’язного
мовлення, функції і форми мовлення. Вікова мовленнєва періодизація.
8. Розкрити сутність основних положень сучасних досліджень з проблеми
розвитку спостережливості дітей дошкільного віку засобами природи.
9. Обґрунтувати значення методів безпосереднього ознайомлення дітей з
природою у системі роботи закладу дошкільної освіти.
10.Обґрунтувати значення ранкової гімнастики, розкрити методику її у
проведення в різних вікових групах.
11.Художньо-мовленнєва компетенція дітей. Форми і методи роботи з
книгою в дошкільному закладі.
12.Схарактеризувати види праці дітей у природі та розкрити методику їх
проведення.
13.Особливості попередження і подолання негативних проявів у поведінці
дітей, зумовлених кризою трьох років.
14.Розкрити мету і завдання екологічного виховання дошкільників.
Обґрунтувати шляхи і методи реалізації завдань екологічного виховання
в закладі дошкільної освіти.
15.Особливості адаптації дітей раннього віку. Необхідні засоби допомоги
дитині в перші дні її перебування в дитячому садку.
16.Види музичних розваг та методика їх проведення в дошкільному закладі.
17.Обґрунтувати значення ранкової гімнастики, розкрити методику її у
проведення в різних вікових групах.
18.Схарактеризувати типи і структуру занять з фізичної культури, визначити
особливості методики їх проведення в різних вікових групах.
19.Базова характеристика мовленнєвого розвитку дітей. Види і типи
мовленнєвої компетенції.

20.Особливості організації музичного виховання дітей дошкільного віку в
сім’ї.
21.Методичне керівництво математичним розвитком дітей у закладі
дошкільної освіти.
22.Художньо-мовленнєва компетенція дітей. Форми і методи роботи з
книгою в дошкільному закладі освіти.
23.Дошкілля в сучасному педагогічному просторі: освітня місія, актуальні
проблеми, перспективи розвитку.
24.Готовність дітей дітей дошкільного віку до школи. Психолого-педагогічні
умови підготовки дітей до шкільного навчання.
25.Методи ознайомлення дітей з українськими традиціями, звичаями,
оберегами. Варіантні програми з народознавства: методичний потенціал.
26.Схарактеризувати види дидактичних ігор природничого змісту та
розкрити методику їх проведення в різних вікових групах.
27.Особливості сприймання дітьми дошкільного віку просторових уявлень.
Методика використання ігрових прийомів у процесі занять.
28.Особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку за Базовим
компонентом дошкільної освіти України.
29.Методика формування у дітей різних вікових груп кількісних уявлень.
Дослідження цієї проблеми на сучасному етапі в Україні.
30.Сучасні дослідження з української дошкільної лінгводидактики.
31.Аналіз збірок дидактичних ігор за програмою «Українське дошкілля».
Аналіз програми «Українське дошкілля».
32.Організація передматематичної підготовки дошкільників у закладі
дошкільної освіти.
33.Організація малих форм активного відпочинку дітей у закладі дошкільної
освіти.
34.Схарактеризувати види праці дітей у природі та розкрити методику їх
проведення.
35.Методика навчання дошкільників розв’язування елементарних
арифметичних задач.
36.Обґрунтувати значення рухової активності дітей дошкільного віку, розкрити
форми та методи її організації.
37.Види образотворчої діяльності та методика їх проведення в дошкільному
закладі (за вибором)
38.Особливості ознайомлення дошкільників з видами та жанрами
образотворчого мистецтва.
39.Дошкільна педагогіка як наука та її зв’язок з іншими науками. Розвиток
суспільного дошкільного виховання.
40.Методика формування у дітей різних вікових груп кількісних уявлень.
Дослідження цієї проблеми на сучасному етапі в Україні.
41.Форми та методи ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним
мистецтвом України.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
4.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Відповідь на теоретичні та практичні питання здобувача освітнього
ступеня «магістр» під час атестаційного екзамену оцінюються за шкалою від
«0» до «5», з подальшим переведенням у 100-бальну систему (див. Додаток 1) з
урахуванням відповідного вагового коефіцієнту.
Підсумкова оцінка рівня сформованості інтегральної компетентності
здобувача освітнього ступеня магістр розраховується як сума добутку
середньозваженої оцінки, переведеної у 100-бальну систему ( див. Додаток 2).
4.2. Критерії оцінювання екзаменаційних завдань.
Критерії оцінювання екзаменаційних завдань наведено у Додатку 1.
Допоміжна таблиця переведення середньозваженого балу у 100-бальну
шкалу наведена у Додатку 2.
Шкала, за якою здійснюється переведення традиційних оцінок у 100-бальну
шкалу, наведену у Додатку 3.
5. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
Проектор, ноутбук (персональний комп’ютер)
Нормативний документ – Базовий компонент дошкільної освіти
(роздрукована версія)
6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Нормативні документи дошкільної освіти
Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керівник: А.М. Богуш,
Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.В. Гавриш та ін. К.: Видавництво, 2012. 26 с.
Програми для дошкілля
1. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//doshkillya.ostriv.in.ua. – Назва
з екрану.
2. Дитина в дошкільні роки: програма розвитку, навчання та виховання дітей /
МОН України, Управ. освіти Запорізької обл. держ. адміністрації,
Запорізький обл. ін-т післядипл. пед. освіти, каф. дошк. освіти. – 2-е вид. –
Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268 с.
3. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років. / наук.
кер. проекту: О.В. Огнев’юк та ін. – 3-є вид., доопр. – К. : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2012. – 492 с.
4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до
семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк та ін. – 3-є вид., доопр. – К.:
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2
ч. / Аксьонова О.П., Аніщук А.М, Артемова Л.В. та ін. / наук. кер. О.Л.
Кононко. – К. : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. – 452 с.
6. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І.Білан
та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 264 с.
Організація і керівництво освітнім процесом в закладі дошкільної освіти
1. Артемова Л.В. Пріоритети в підготовці педагогів дошкільного профілю //
Дошкільне виховання. — 2002. — №2.
2. Артемова Л.В. Програма «Методика викладання дошкільної педагогіки для
магістрів спеціальності «Дошкільна педагогіка» 8.010101 магістр
педагогічної освіти. - К., 2002.
3. Вітвіцька С.С. Практикум із педагогіки вищої школи; Навч. посіб. За
модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.
/ С. Вітвіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 396 с.
4. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібн. / М.М. Фіцула. К.:
«Академвидав», 2006.-352с. (Альма-матер)
5. Слободянюк Т. Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців
з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX - початок ХХ-го століття):
автореф. дис.... к. пед. н. / Тетяна Борисівна Слободянюк. К., 2000. 20 с.
6. 3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і практика
управлінської діяльності районного відділу освіти. - К., 2000. - 352 с.
7. Бурова А., Долинна О. Педагогічна рада // Дошкільне виховання, 2001. № І. С.20-21.
8. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в
сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. 2000. № 11. С. 1215.
9. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посіб. – Київ, 1997. – 112с.
10.Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному
навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»
ЛТД, 2004. – 144 с.
11.Детский сад: Книга для заведующих / Под ред. Л. П. Тарасовой. - М.:
Просвещение, 1982. - 256 с.
12.Довідник керівника дошкільного навчального закладу. – Х.: Веста: Вид-во
«Ранок», 2006.
13.Довідник управлінця. – К., 2005. – 123с.
14.Індивідуальни форми методичної роботи з педагогами в сучасному
дошкільному навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя:
ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004.
15.Інструктивно-методичні матеріали щодо ведення документації в дошкільних
закладах / За заг. ред. К.І.Крутій. – Запоріжжя, 2005.- 120 с.

16.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.:
Либідь, 2004. - 424 с.
17.Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.:
Либідь, 2004. – 424с.
18.Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП,
1996. - 176 с.
19.Копєйкіна О., Бурова А. та ін. Вивчення діяльності дошкільного навчального
закладу // Дошкільне виховання, 2004. - № 7. - С. 4 - 9.
20.Крутій К. Л. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми,
досвід, пропозиції. // Дитячий садок, 1999. - № 21. - 87 с.
21.Крутій К.Л., Маковець Н.В. Інноваційна діяльність у сучасному
дошкільному навчальному закладі: методичний аспект. – Запоріжжя: ТОВ
«ЛІПС» ЛТД, 2006. – 128с.
22.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с.
23.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х.,
2004. – 204с.
24.Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному
навчальному закладі / За заг. Ред. К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ
«ЛІПС»ЛТД, 2004. – 128 с.
25.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т
ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.
26.Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти:
Навчальнометодичний посібник / Кол.авторів: Шоутен Т., Даниленко Л.І.,
Зайченко О.І., Софій Н.З. — К., 2008. — с. 112.
27.Методична робота в ДНЗ / Упоряд. Л.А.Швайка. – Х.: Вид. група «Основа»,
2007. – 288с.
28.Методична робота з педагогічними кадрами в дошкільних закладах України:
36. статей / За ред. Г. П. Лаврентьєвої. - К.: ІСДО, 1993. - 100 с.
29.Окорський В. П. Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне:
НУВГП, 2009. – 400 с.
30.Підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності /
О. М. Харцій // Наука і освіта. – 2011. – № 10 (Психологія). – С. 80-83. –
Бібліогр: 3 назви. – укр.
31.Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки.- К.: Абрис, 1998– 128 с.
32.Проскура О. В. Психологічна культура праці завідуючої дошкільного
закладу. -К..КМІУВ, 1994.-124 с.
33.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання,
2006. — 365 с.

Додаток 1
Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання
здобувачів освітнього ступеня «магістр» за освітньою програмою
«Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта»
під час атестаційного екзамену
Оцінка

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «магістр»,
який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно,
самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу,
вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі
стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на
підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «магістр»,
який достатньо повно володіє навчальним матеріалом,
обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним
способом, послуговується науковою термінологією. Але при
висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності
та незначні помилки.
Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «магістр»,
який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює
його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих
положень, однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється відповідь здобувача освітнього ступеня «магістр»,
який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак
фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування)
викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває
зміст теоретичних питань і практичних завдань.
Оцінюється відповідь студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється відповідь студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

Додаток 2

Таблиця переведення середньозваженого балу
за 100-бальною шкалою
100бальна
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

сер. бал
4,97–5,00
4,94-4,96
4,91–4,93
4,87–4,90
4,84–4,86
4,80–4,83
4,76–4,79
4,72–4,75
4,68–4,71
4,64–4,67
4,60–4,63
4,55–4,59
4,50–4,54
4,45–4,49
4,40–4,44
4,35–4,39
4,30–4,34
4,25–4,29
4,20–4,24
4,15–4,19

100бальна
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

сер. бал
4,10–4,14
4,05–4,09
4,00–4,04
3,95–3,99
3,90–3,94
3,85–3,89
3,80–3,84
3,75–3,79
3,70–3,74
3,65-3,70
3,60–3,64
3,55–3,59
3,50–3,54
3,45–3,49
3,40–3,44
3,35–3,39
3,30–3,34
3,25–3,29
3,20–3,24
3,15–3,19

100бальна
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

сер. бал
3,10–3,14
3,05–3,09
3,00–3,04
2,96–2,99
2,93–2,95
2,90–2,92
2,87–2,89
2,84–2,86
2,81–2,83
2,78–2,80
2,75–2,77
2,70–2,74
2,65–2,69
2,60–2,64
2,55–2,59
2,50–2,54
2,45–2,49
2,40–2,44
2,35–2,39
2,30–2,34

100бальна
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

сер. бал
2,25–2,29
2,20–2,24
2,15–2,19
2,10–2,14
2,05–2,09
2,00–2,04
1,95–1,99
1,90–1,94
1,85–1,89
1,80–1,84
1,75–1,79
1,69–1,74
1,63–1,68
1,57–1,62
1,51–1,56
1,45–1,50
1,39–1,44
1,33–1,38
1,27–1,32
1,21–1,26

100бальна
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Додаток 3

Переведення оцінок за традиційною шкалою в бали
за 100-бальною шкалою оцінювання
Оцінка за традиційною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Оцінка за 100-бальною шкалою
90-100

70-89
51-69
1-50

Додаток 4
Форма № 12/18
Затверджена рішенням вченої ради ІДГУ
від __.__.2018 р., протокол № __

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № __
атестаційного екзамену
Менеджмент дошкільної освіти та організація альтернативної дошкільної
освіти
для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр»
спеціальності 012 Дошкільна освіта

(код і назва спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації))

освітньої програми «Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта»
(назва освітньої програми)

1. Особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку за Базовим
компонентом дошкільної освіти України.
2. Обґрунтувати значення рухливих ігор, розкрити особливості організації
та методику їх проведення.
3. Критерії формування спроможної освітньої мережі альтернативних
закладів дошкільної освіти в об’єднаній територіальній громаді.
Затверджено на засіданні кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової
та спеціальної освіти.
Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова екзаменаційної комісії

_______________

__________________

Завідувач випускової кафедри

_______________

__________________
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