
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Сучасна вікова та педагогічна психологія» 

Викладач – доц. Мазоха Інна Степанівна 

 

Питання для дискусії:  

1. Розробити психологічні рекомендації батькам щодо музичного 

виховання дітей  дошкільного віку. 

2. Розробити психологічні рекомендації батькам дітей дошкільного віку з 

питань фізичного виховання. 

3. Опрацювати основні поняття теми: предметно-маніпулятивна 

діяльність, предметні дії, знаряддєві дії, ручні дії, криза трьох років, 

наочно-дійове мислення, мовне спілкування, автономне мовлення, 

самосвідомість, комплекс “Я сам” (негативізм, свавілля, деспотизм, 

установка на самостійність, непокірність, впертість).  

4. Завдання для творчої роботи: описати особливості розвитку дитини 

(дошкільний вік). 

5. Охарактеризуйте мислення дітей у ранньому дитинстві. Наведіть 

приклад.  

6. Охарактеризуйте основні новоутворення дитини раннього віку. 

7. Опрацювати основні поняття теми: рольова гра, сенсорні еталони, 

наочно-образне мислення, підпорядкованість мотивів поведінки і 

діяльності, внутрішні етичні інстанції, децентрація мислення, 

самооцінка, статева ідентифікація, усвідомлення себе в часі, внутрішні 

етичні інстанції, усвідомлення та узагальнення своїх переживань.  

8. Дайте відповідь: чим відрізняються ігри дітей 4-5 років від ігор дітей 2-

3 років? 

9. Доведіть значущість дошкільного дитинства, соціальної ситуації 

розвитку.  

10. Охарактеризуйте сюжетно-рольову гру як провідну діяльність 

дошкільника, особливості гри.  

11. Опишіть основні теоретичні та методичні положення з основ сучасної 

методики музичного виховання дошкільників. 

12. Охарактеризуйте сучасні програми музичного виховання, навчання і 

розвитку дітей дошкільного віку. 



13. Надайте відповідь за темою: «Праці вітчизняних та зарубіжних вчених 

з різних проблем музичного виховання і розвитку дітей. 

14. Опишіть форми організації музичної діяльності дітей дошкільного віку. 

15. Поясніть специфіку управління системою музичного виховання й 

освіти дітей у закладі дошкільної освіти. 

16. Охарактеризуйте особливості ролі вихователя дошкільного закладу у 

фізичному вихованні дитини дошкільного віку, методичні вимоги до 

проведення заняття з фізичної культури з різними віковими групами 

дітей, санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з фізичної 

культури. 

17. Розвиток мовлення. Особливості спілкування дошкільника з 

ровесниками та старшими.  

18. Формування особистості дошкільника (почуття, вольова сфера, мотиви 

поведінки, самосвідомість – новоутворення в структурі особистості).  

19. Формування і розвиток пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, 

пам’ять, уява, увага, мислення – новоутворення в пізнавальній сфері). 

20. Порівняйте виховні можливості основних інститутів виховання. 

 

 

 

 

*Обравши 1 питання, виконуєте завдання у друкованій формі (мінімальний 

обсяг – 2 сторінки) із додаванням списку використаних джерел. Титульна 

сторінка має віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію про 

виконавця (прізвище, місце професійної діяльності, дату виконання). 

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

innamazoha@gmail.com до 25 вересня 2020 року (в темі листа зазначайте свої 

ПІБ та назву дисципліни). 
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