
 

 



 

 

ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ З МЕТОДИКОЮ 

Природа Космосу. Природа України. 

Значення природничих знань вихователя для його професійної 

діяльності. 

Природні умови України. Клімат України. Ґрунти України. 

Води України. 

Загальна характеристика царства рослин.  

Рослинний світ України. Проблема охорони рослинного світу України.  

Різноманітність тваринного світу планети Земля.  

Тваринний світ України. Охорона тварин в світі та Україні.  

 

Теоретико-методичні засади методики ознайомлення дітей з 

природою. 

Становлення і розвиток методики ознайомлення дітей з природою. 

Використання природи у вихованні дітей дошкільного віку в історії 

західної прогресивної педагогіки.  

Завдання ознайомлення дітей з природою. 

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з природою в закладі 

дошкільної освіти. 

Принципи відбору знань дітей дошкільного віку про природу.  

Куточок природи та ділянка дитячого садка як основна база 

ознайомлення дітей з природою. 

Ділянка закладу дошкільної освіти. 

 

Методика ознайомлення дітей з природою. 

Загальна класифікація методів ознайомлення дітей з природою.  

Спостереження - основний метод ознайомлення дітей з природою.  

Наочні методи ознайомлення дітей з природою.  

Технічні засоби в ознайомленні дітей з природою, їх значення.  

Практичні методи ознайомлення дітей з природою.  

Гра як метод ознайомлення дітей з природою.  

Словесні методи ознайомлення дітей з природою. 

Загальна характеристика основних форм ознайомлення дітей з 

природою.  

Засоби фіксації знань дітей про природу. 

Планування й облік роботи з ознайомлення дітей з природою. 
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ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА 

 

Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики 

Об’єкт, предмет, мета і завдання курсу. 

Лінгвістичні, педагогічні засади дошкільної лінгводидактики. 

Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгводидактики 

Діяльнісний підхід до навчання дітей дошкільного віку рідного 

мовлення. Мовленнєве спілкування як діяльність. 

Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення 

дітей. 

Становлення і розвиток мовлення дітей раннього і дошкільного віку.  

 

Методика розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови 

Виховання звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку. 

Методика словникової роботи в закладі дошкільної освіти. 

Формування граматичної правильності мовлення дітей. 

Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей.  

Методика формування виразності  мовлення. 

Методика формування оцінно-контрольних дій у навчально-

мовленнєвій діяльності 

Наступність і перспективність навчання дітей рідної мови в закладах 

дошкільної освіти та першому класі школи 

 

Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей у  закладах 

дошкільної освіти 

Організація художньо-мовленнєвої діяльності у процесі роботи з 

дитячою книжкою. 

Методика ознайомлення дітей із літературними жанрами (казкою, 

поетичними творами, проведення етичних бесід за змістом сюжетних 

творів, робота з ілюстароціями) 

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в 

театралізованій, образотворчій та музичній діяльності.  

Спільна робота сім’ї та закладу дошкільної освіти з розвитку 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей. 
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ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  

З МЕТОДИКОЮ КЕРІВНИЦТВА 

 

Соціально-естетична сутність образотворчого мистецтва 

Сутність та видово-жанрова характеристика образотворчого мистецтва. 

Поняття твору мистецтва, його види та методика використання у закладі 

дошкільної освіти. 

Методика використання основ кольорознавства в практиці закладу 

дошкільної освіти. 

 

Теоретичні основи та організація образотворчої діяльності дітей 

дошкільного віку 

Розвиток у дошкільників інтересу до образотворчої діяльності. 

Види образотворчої діяльності дітей дошкільного віку та їхній 

взаємозв’язок. 

Значення видів образотворчої діяльності для виховання та різнобічного 

розвитку дошкільників. 

Організація художнього предметно-розвивального середовища в закладі 

дошкільної освіти. 

Форми організованого навчання образотворчої діяльності дітей 

дошкільного віку. 

Методи та прийоми організації образотворчої діяльності дітей 

дошкільного віку. 

 

Методика опанування образотворчої діяльності дітьми 

раннього і дошкільного віку 

Програмовий зміст та методика образотворчої діяльності в групах 

раннього та молодшого дошкільного віку 

Програмовий зміст та методика образотворчої діяльності дітей п’ятого 

року життя. 

Програмовий зміст та методика образотворчої діяльності дітей старшого 

дошкільного віку. 

Спільна робота закладу дошкільної освіти з сім’єю з питань організації 

образотворчої діяльності дітей. 

Наступність в освітній роботі закладу дошкільної освіти і школи з 

розділу «Образотворче мистецтво». 
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Загальні основи теорії і методики фізичного виховання  

та валеологічної освіти дошкільників 
Предмет теорії і методики фізичного виховання дітей від народження до 

шести років. 

Основи здорового способу життя дошкільників. 

Становлення системи фізичного виховання. 

Етапи розвитку теорії та методики фізичного виховання.  

Основні джерела розвитку теорії фізичного виховання.  

Сучасні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Характеристика завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Комплексний підхід у реалізації завдань з фізичного виховання.  

Характеристика засобів фізичного виховання.  

Закономірності формування рухових навичок у дітей. 

Методи і прийоми навчання фізичним вправам.  

Вікові особливості дітей раннього та дошкільного віку.  

 

Особливості методики використання засобів  

фізичного виховання дітей дошкільного віку 

Гімнастика у навчанні дітей фізичним вправам. 

Гімнастика як засіб фізичного виховання.  

Методика навчання основним рухам. 

Вправи спортивного характеру. 

Комплексний вплив вправ спортивного характеру на всебічний розвиток 

дітей.  

Особливості методики розучування вправ спортивного характеру.  

Ігри з елементами спорту. 

Рухливі ігри. 

Особливості методики проведення рухливих ігор. 

Українські народні рухливі ігри. 

 

Основні форми роботи з фізичного виховання  

у закладах дошкільної освіти 

Фізичне виховання дітей раннього віку 

Особливості розвитку моторики дітей раннього віку.  

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. 

Структура гігієнічної гімнастики з елементами корекції, особливості 

проведення в різних вікових групах. 

Обгрунтування необхідності проведення малих форм активного 

відпочинку.  

Заняття з фізичної культури - основна форма роботи з фізичного 

виховання в умовах закладу дошкільної освіти. 

Значення занять з фізичної культури на повітрі.  



 

 

Забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку є 

повсякденному житті. 

 

Організація фізичного виховання та оздоровлення дітей  

в закладі дошкільної освіти 

Планування та облік роботи з фізичного виховання в закладі дошкільної 

освіти. 

Організація та керівництво системою фізичного виховання в ЗДО. 

Функціональні обов'язки завідуючої. методиста, медичного працівника, 

вихователя, інструктора з фізичного виховання, музичного керівника.  

Зв'язок сім'ї та ЗДО 

 в роботі з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. 

Значення співпраці з родинами в галузі фізичного виховання дітей 

дошкільного віку.  
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ  

ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ  

 

Теоретичні основи формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку. 
Предмет і завдання курсу. 

Розвиток і сучасний стан методики формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку.  

Методи та прийоми навчання дітей дошкільного віку початкам 

математики.  

Загально-дидактичні принципи та їх сутність використання у освітньо-

виховному процесі ЗДО. 

Наочність та її види.  

Організація навчання математики в дитячому садку.  

Обладнання.  

 

Основи практичної діяльності по формуванню елементарних 

математичних уявлень дошкільників. 

Методика формування уявлень про множину, число, лічбу та 

обчислення. 

Розвиток уявлень про величину предметів. 

Формування у дітей уявлень про форму предметів та геометричні 

фігури. 

Особливості просторових уявлень дітей дошкільного віку та методика їх 

формування. 

Особливості часових уявлень дітей дошкільного віку. Формування 

уявлень і понять про   час у дітей дошкільного віку. 

Наступність у роботі дитячого садка і школи в навчанні дітей 

математики. 

 

Логіко-математична складова формування елементарних 

математичних уявлень дошкільників. 

Логіко-математичний розвиток 

Логічні операції 

Ігри з геометричних фігур 

Судження. 

Монгольська гра. 

Умовивід. 

Класифікація предметів, геометричних фігур, множин. 

Заперечення. 

Методика роботи з паличками. 

Квадрат Воскобовича. 

Лабіринти. 

Ребуси. 

Друдли. 
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