
№1
Предметом педагогічної діяльності є.
а)людська істота з неповторними, індивідуальними якостями.
б)структура навчальних предметів.
в)організація системи виховних заходів.
г)процес аналізу становлення особистості.
№2
Державний стандарт професійної освіти — це.
а)сукупність  норм,  які  визначають  вимоги  до  освітнього  та  освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціалістів.
б)система теоретичних основ існуючих спеціальностей та шляхи їх набуття.
в)наукова розробка світоглядних та особистісних властивостей майбутнього фахівця.
г)правильна відповідь відсутня.
№3
Організаційні форми навчання у ВНЗ.
а)урок, візуалізація, кураторство, олімпіади, «круглі столи», колоквіум.
б)тематичні збори, усні журнали, диспути, прес-конференція, пояснення.
в)лекція, лабораторні заняття, семінари, практикуми, самостійна робота.
г)виховні ситуації, педагогічна вимога, тренування, привчання, інструктаж. 
№4
Види науково-дослідницької роботи студентів.
а)участь у спецсемінарах, рецензування публікацій, опанування дисертаційних робіт.
б)підготовка рефератів, написання курсових робіт і дипломних проектів.
в)розробка  методичних  рекомендацій,  конструювання  змісту  навчальних  дисциплін,
обґрунтування перспектив розвитку вищих навчальних закладів.
г)правильна відповідь відсутня.
№5
Які основні категорії педагогіки.
а)знання, уміння, педагогічний процес.
б)методика  формування  особистості,  фактори  розвитку  дитини,  система  педагогічного
впливу на дитину.
в)виховання, освіта, навчання.
г)педагогічні закономірності, закони, принципи, правила.
№6
Індивідуальний навчальний план студента — це.
а)перелік кваліфікованих порад щодо здійснення навчального і виховного процесу у ВНЗ.
б)ознайомлення  студентів  із  нормативно-методичними  матеріалами  щодо  організації
навчання.
в)робочий документ, який містить інформацію про перелік, обсяг навантаження студента і
послідовність вивчення навчальних дисциплін.
г)система чітких вказівок, які регламентують поведінку студента і його навчання.
№7
Структурно процес самовиховання майбутніх педагогів можна умовно поділити на етапи.
а)самоаналіз, розробка провідної ідеї, пошук шляхів її впровадження.
б)самозобов'язання, самозаохочення, самонаказ, самозвіт.
в)самоспостереження, самоаналіз, самоствердження, саморозвиток.
г)правильна відповідь відсутня.
№8
Навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, який забезпечує загальну середню освіту з поглибленим
вивченням окремих предметів відповідно до профілю — це.
а)гімназія.
б)школа соціальної реабілітації.



в)колегіум.
г)спеціалізована школа.
№9
Метою дошкільної  ланки освіти є.
а)виконання вказівок Міністерства освіти та науки.
б)формування особистості дитини, підготовка до школи.
в)виконання рішень педагогічної ради.
г)виконання побажань батьків.
№10
Головні особливості розвитку особистості молодшого школяра.
а)завершується  ріст  і  формування  організму,  рівень  розумових  здібностей  достатній  для
вирішення  соціальних  проблем,  остаточно  формуються  нервові  клітини  головного  мозку,
мислення здатне до абстрагування.
б)інтенсивно  формується  діалектичне  мислення,  перебудовується  емоційна  сфера,
відбувається  фізичне  дозрівання  організму,  спостерігаються  прояви  особистісного
максималізму.
в)відзначається  захопленість  різними  видами  спорту,  завершується  вироблення  чітких
життєвих позицій, змінюється самооцінка, розвинене почуття власної гідності.
г)зміна його соціальної позиції, цей вік сприятливий для фізичного та розумового розвитку,
недостатньо  критично  сформоване  уявлення,  сензитивний  період  для  розвитку  логічного
мислення.
№11
Педагогіка найбільш тісно пов’язана з такою групою наук.
а)генетика, кібернетика, математика, природознавство.
б)етика, історія, філологія, географія.
в)філософія, анатомія, фізіологія, психологія, соціологія.
г)політологія, фізика, релігієзнавство, економіка.
№12
Тривалість  навчання  у  педагогічному  ВНЗ  на  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня
«магістр».
а)3 роки.
б)4 роки.
в)6 років.
г)5 років.
№13
Основне завдання системи післядипломної освіти спрямоване на.
а)підвищення  кваліфікації,  здобуття  нової  спеціальності  чи  професії  на  основі  раніше
одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня.
б)набуття фахівцем навичок науково-дослідної роботи.
в)здобуття наукового ступеня.
г)розширення соціального кругозору та громадянської свідомості.
№14
Індивідуальний навчальний план студента — це.
а)перелік кваліфікованих порад щодо здійснення навчального процесу.
б)робочий документ, який містить інформацію про перелік, обсяг навантаження студента і
послідовність вивчення навчальних дисциплін.
в)ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами з організації навчання.
г)система чітких вказівок, які регламентують поведінку студента.
№15
Педагогічна діяльність — це.
а)формування у дітей певних фізичних якостей.
б)інструмент впливу на особистість.



в)розвиток творчих здібностей дитини.
г)процес підготовки підростаючого покоління.
№16
Малокомплектна школа — це.
а)школа з неповним комплектом класів і учнів у них.
б)школа з малою кількістю вчителів.
в)школа зі слабкою навчально-матеріальною базою.
г)сільська школа для дітей із затримкою у розвитку.
№17
Загальноосвітня школа у своїй діяльності безпосередньо керується.
а)формами статистичної звітності.
б)статутом школи.
в)перспективними планами району.
г)принципами організації роботи загальної середньої школи.
№18
Сутність Болонського процесу полягає в. 
а)розробці та підписанні договорів.
б)реформуванні системи вищої освіти.
в)готовності до глобальних змін.
г)інформаційних технологіях.
№19
Індивідуальний навчальний план студента — це.
а)робочий документ студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення
навчальних  дисциплін,  обсяг  навчального  навантаження  студента  (усі  види  навчальної
діяльності),  індивідуальних завдань систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль
знань, державну атестацію випускника).
б)вид навчальної діяльності студентів (аудиторна самостійна та індивідуальна робота).
в)варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики.
г)рівень знань, умінь і навичок.
№20
Вкажіть форми професійного самовдосконалення.
а)самоосвіта та самовиховання.
б)самоосвіта.
в)самовиховання.
г)самоосвіта, самовиховання, удосконалення.
№21
Вкажіть етапи самовиховання.
а)самопізнання, реалізація програми самовиховання, контроль і регуляція самовиховання.
б)самопізнання, планування самовиховання, реалізація програми самовиховання.
в)самопізнання, планування самовиховання, реалізація програми самовиховання, контроль і
регуляція самовиховання.
г)планування  самовиховання,  реалізація  програми  самовиховання,  контроль  і  регуляція
самовиховання.
№22
Самопізнання — це етап самовиховання, що включає такі компоненти.
а)самоспостереження, самоаналіз.
б)самоспостереження, самоаналіз, самооцінку.
в)самоспостереження, самоаналіз, самооцінку, саморегулювання.
г)самоспостереження, самоаналіз, самооцінку, саморегулювання, самодисципліну.
№23
Планування самовиховання —  це етап самовиховання, що включає такі компоненти.
а)самозобов'язання, особистий план роботи над собою, програма самовиховання.



б)самозобов'язання особистий план роботи над собою, програма самовиховання, девіз життя.
в)план роботи над собою, програма самовиховання, девіз життя.
г)самозобов’язання, програма самовиховання, девіз життя.
№23
Навчальна лекція — це.
а)право студентської громади (студента денної форми навчання) вищого навчального закладу
самостійно вирішувати питання громадського життя студентів у межах чинного закладу.
б)логічно  завершений,  науково  обґрунтований,  послідовний  і  систематизований  виклад
певного наукового або науково-методичного питання, теми чи розділу навчального предмета.
в)інтегрована якість особистості, що виявляється у здатності успішно переключатися на іншу
діяльність або змінювати види діяльності.
г)правильна відповідь відсутня.
№24
Семінарське заняття — це.
а)вид бесіди, розмова, самоаналіз.
б)свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетентності
та розвитку професійно значущих якостей.
в)вид навчальних практичних занять студентів вищих навчальних закладів, який передбачає
самостійне вивчення студентами за завданням викладача окремих питань і тем лекційного
курсу.
г)правильна відповідь відсутня.
№25
Види науково-дослідницької роботи студентів.
а)участь у спецсемінарах, рецензування публікацій, опанування дисертаційних робіт.
б)підготовка рефератів, написання курсових робіт і дипломних проектів.
в)розробка  методичних  рекомендацій,  конструювання  змісту  навчальних  дисциплін,
обґрунтування перспектив розвитку вищих навчальних закладів.
г)правильна відповідь відсутня.
№26
Наукова робота студента проводиться.
а)на лекційних заняттях.
б)на практичних заняттях.
в)поза навчальним закладом.
г)усі відповіді правильні.
№27
Діяльність вищих навчальних закладів в Україні регулюють  такі закони.
а)Закон України "Про підприємство", Закон України "Про освіту".
б)Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту».
в)Закон  України  "Про  освіту",  Закон  України  "Про  вищу  освіту",  Закон  України  "Про
підприємство".
г)Закон  України  "Про  освіту",  Закон  України  "Про  вищу  освіту»,  Державний  стандарт
початкової загальної освіти.
№28
Право на освіту громадян України закріплено у.
а)Законі України "Про вищу освіту".
б)Закон України "Про освіту".
в)Конституції України.
г)статуті загальноосвітньої школи.
№29
Вкажіть правильне твердження.
а)студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи.
б)студентське   самоврядування  здійснюється  на  рівні  студентської  групи,  факультету,



гуртожитку, студентського  містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.
в)студентське  самоврядування  здійснюється  на  рівні  студентської  групи,  факультету,
гуртожитку, міста, району, області, структурних підрозділів вищого навчального закладу та
вищого навчального закладу в цілому.
г)правильна відповідь відсутня.
№30
Органи студентського самоврядування існують у таких формах.
а)сенат,  парламент,  студентська  навчальна  частина,  студентські  деканати,  студентське
братство.
б)сенат, парламент, бюро, консиліум, студентське братство, комюніке.
в)консиліум, студентське братство, комюніке, засідання.
г)загальні збори студентів.
№31
Основні професійно значущі якості особистості педагога.
а)інтерес до професії, педагогічне покликання, педагогічні нахили.
б)любов до дітей.
в)педагогічний обов'язок і відповідальність.
г)професіоналізм.
№32
Педагогічна майстерність – це.
а)результат творчої педагогічної діяльності.
б)культура мовлення, культура спілкування.
в)синтез  наукових знань,  умінь  і  навичок,  методичного мистецтва  і  особистісних якостей
педагога.
г)сукупність  психічних  особливостей  педагога,  необхідних  для  успішного  оволодіння
педагогічною діяльністю.
№33
Вміння  організовувати  учнів,  захопити  їх  різними  видами  суспільно  корисної  діяльності,
створити колектив і зробити його інструментом формування особистості – це.
а)експресивні здібності педагога.
б)перцептивні здібності педагога.
в)дидактичні здібності педагога.
г)організаторські здібності педагога.
№34
Здібності,  які  сприяють налагодженню оптимальних стосунків з учнями, їхніми батьками,
колегами по роботі – це.
а)комунікативні здібності педагога.

б)перцептивні здібності педагога.

в)дидактичні здібності педагога.

г)організаторські здібності педагога.

№35
Здатність контролювати себе, володіти ситуацією – це.
а)педагогічний оптимізм.
б)спостережливість.
в)емоційна стійкість.
г)професійно-педагогічний потенціал.
№36
Виберіть вчене звання.
а)кандидат наук.
б)професор.



в)доктор наук.
г)асистент.
№37
Виберіть вчений ступінь.
а)доцент.
б)професор.
в)доктор наук.
г)асистент.
№38
Заняття,  на  якому  студент  отримує  відповіді  на   запитання  або  пояснення  певних
теоретичних положень – це.
а)консультація.
б)лекція.
в)семінар.
г)теоретичні конференції.
№39
Коротко сформульовані основні думки, положення прочитаного матеріалу – це.
а)конспект.
б)тези.
в)анотація.
г)цитата.
№40
Дослівна виписка з книги, що найточніше відображає думку автора – це.
а)конспект.
б)тези.
в)анотація.
г)цитата.
№41
До складу комунікативних здібностей педагога не входять такі уміння.
а)вміння забезпечити взаємний контакт на початковому етапі спілкування.
б)вміння підтримати позитивні взаємостосунки з учнями в процесі спілкування.
в)вміння з’ясувати відносини після конфлікту.
г)вміння прогнозувати наслідки своїх дій та вчинків. 
№42
Низьким рівнем вимогливості  до учнів,  поблажливістю,  низьким рівнем контролю з  боку
вчителя  та  погіршенням  дисципліни  характеризується  такий  стиль  педагогічного
спілкування. 
а)ліберальний.
б)стиль спілкування на основі спільної творчої діяльності.
в)демократичний.
г)авторитарний. 
№43
Вибір методів виховання залежить від.
а)побажань батьків учнів.
б)індивідуальних та вікових особливостей учнів.
в)профорієнтаційної діяльності навчального закладу.
г)наявності засобів виховання.
№44
Вищий навчальний заклад очолює.
а)декан.
б)проректор.
в)ректор.



г)Міністр освіти і науки України.
№45
Основний  документ,  який  визначає  склад  і  обсяг  навчальних  дисциплін,  а  також
послідовність і порядок їх вивчення за роками навчання — це.
а)навчальний план.
б)навчальна програма.
в)робоча програма.
г)статут.
№46
Написання курсових робіт відноситься до.
а)самостійної роботи студентів.
б)практичної роботи студентів.
в)науково-дослідної роботи студентів.
г)аудиторної роботи студентів.
№47
Вкажіть,  у  якій  частині  курсової  роботи студент висвітлює:  актуальність  теми,  історію її
вивчення та рівень дослідження в сучасній науці, об'єкт і предмет дослідження, його мету і
завдання,  методи  дослідження,  його  наукову  новизну  та  практичне  значення  студент
висвітлює у такій частині курсової роботи.
а)у вступі.
б)у теоретичній частині.
в)у висновках.
г)у практичній частині.
№48
В.О.Сухомлинський є автором праці.
а)«Місто сонця».
б)«Серце віддаю дітям».
в)«Еміль, або Про виховання».
г)«Педагогічна поема».
№49
За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як.
а)об’єкт педагогічного впливу, виконавець наказів і повчань.
б)рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень.
в)об’єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться.
г)об’єкт педагогічного впливу, якого треба постійно контролювати, перевіряти.
№50
Основною метою оцінки вчителем рівня знань учня є.
а)стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів.
б)хвалити або карати учнів за щось у конкретній ситуації.
в)виражати думку вчителя щодо особистості учня.
г)підтримувати в класі порядок і дисципліну.
№51
Виберіть твердження, що стосуються ознак авторитарної освіти.
а)учні мають власну думку і виражають її, навіть якщо вчитель думає інакше.
б)учні в усьому мають погоджуватися із педагогом, тому що він завжди правий.
в)педагог та учні постійно взаємонавчаються і вдосконалюються.
г)у спілкуванні педагога з учнями переважає монолог.
№52
Дидактичні здібності вчителя полягають у.
а)у вмінні формувати класний колектив.
б)у здатності доступно викласти матеріал, організувати пізнавальну діяльність.
в)у глибоких знаннях свого предмету.



г)у здатності розподіляти свою увагу.
№53
Педмайстерність – це.
а)наука про учня.
б)наука про виховання та навчання школяра.
в)наука про професійну компетентну діяльність учителя.
г)наука про навчання як спеціально організовану діяльність.
№54
Гуманістична спрямованість діяльності вчителя — це.
а)вияв професійної ідеології учителя.
б)негативне ставлення до педагогічної діяльності.
в)система роботи вчителя в проведенні різних форм роботи з учнями.
г)саморозвиток дитини в діяльності.
№55
Професійна компетентність вчителя початкової школи — це.
а)знання основ управління  навчальним закладом.
б)вирішення конфліктних ситуацій.
в)знання основ педагогіки і психології дітей шкільного віку.
г)матеріально-технічна база шкільного навчального закладу.
№56
Цілі, об'єкт, суб'єкт, засоби і результат є компонентами.
а)педагогічної творчості.
б)педагогічної діяльності.
в)педагогічної майстерності.
г)процесу самовдосконалення.
№57
Суб'єктом педагогічної діяльності є.
а)вчитель.
б)учень.
в)принципи навчання.
г)методи навчання і виховання.
№58
Самовиховання вчителя – це.
а)організація позакласної діяльності учнів початкової школи.
б)формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети.
в)участь у навчально-виховній діяльності.
г)організація роботи з батьками дітей.
№59
Психологічна стійкість у професійній діяльності — це.
а)позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці.
б)негативні емоції.
в)мінорний тон.
г)емоційні переживання.
№60
Вкажіть якості, які дають змогу вчителю здійснювати свою професійну діяльність.
а)альтруїзм.
б)авторитарність.
в)впевненість у собі, відсутність страху перед дітьми.
г)емпатія.
№61
Специфіку професійної діяльності вчителя початкової школи визначає.



а)об'єкт.
б)суб'єкт.
в)засоби.
г)результат.
№62
Головними критеріями передового педагогічного досвіду є.
а)актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність.
б)особистість автора досвіду.
в)наявність матеріальних умов для поширення досвіду.
г)оригінальність форм досвіду.
№63
Компоненти діяльності вчителя початкової школи.
а)зовнішній вигляд.
б)делікатність.
в)особистісний підхід.
г)комунікативність.
№64
Вкажіть,  який  компонент  педагогічної  майстерності  визначається  мотивами,  потребами,
ідеалами, схильностями, ціннісними орієнтаціями.
а)педагогічні знання.
б)педагогічні здібності.
в)гуманістична спрямованість.
г)педагогічні вміння.
№65
Вкажіть, яку роль відіграє дикція в діяльності вчителя початкової школи.
а)організовує навчальну діяльність школярів.
б)організовує позакласну діяльність учнів.
в)служить прикладом мовлення для дітей.
г)створювати конфліктні ситуації у спілкуванні.
№66
Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість школяра є.
а)правильне сприймання вчителем особистості дитини.
б)спеціальна організація провідного виду діяльності.
в)уміння враховувати основні потреби дитини.
г)враховувати особистісні якості учня в організації діяльності.
№67
Навчання – це.
а)процес і результат сприймання індивідуального досвіду.
б)активність суб’єкта діяльності.
в)цілеспрямована послідовна передача досвіду іншій людині в спеціально організованих 
умовах.
г)активність об’єкта діяльності.
№68
Основною метою оцінки вчителем знань учнів є.
а)інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації.
б)стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів.
в)втратити думку вчителя про учня.
г)інформувати батьків про діяльність дитини.
№69
Педагогічний досвід – це.
а)практична діяльність вчителя початкової школи і її результат.
б)загальна ознака педагогічної діяльності.



в)вид діяльності вчителя початкової школи.
г)накопичення професійних навичок. 
№70
Новаторський педагогічний досвід – це.
а)методика роботи вчителя початкової школи.
б)використання передових ідей в особистісному досвіді вчителя.
в)педагогічні ідеї, що виходять за рамки існуючих нормативів і сприяють створенню нових
педагогічних технологій і систем.
г)використання новітніх технологій навчання.
№71
Передовий педагогічний досвід – це.
а)накопичення передових ідей в системі роботи вчителя.
б)педагогічні ідеї у найефективнішому використанні форм, методів, прийомів і засобів 
навчання та виховання.
в)технологія роботи вчителя початкової школи.
г)науково-методичні положення, які забезпечують якість процесу засвоєння досвіду.
№72
Методи вивчення передового досвіду.
а)спостереження за роботою вчителя
б)перегляд фрагментів фільмів.
в)перегляд методичної літератури.
г)дослідження з певних тем.
№73
Основні категорії педагогіки.
а)освіта.
б)виховний процес у початковій школі.
в)гурткова робота.
г)культура.
№74
Джерела розвитку педагогіки.
а)філософія.
б)народна педагогіка.
в)діантологія.
г)освіта.
№75
Вкажіть,  який  компонент  педагогічної  майстерності  є  фундаментом,  основою  цього
комплексу.
а)педагогічні знання.
б)педагогічні здібності.
в)гуманістична спрямованість.
г)педагогічні вміння.
№76
Стилі педагогічного спілкування.
а)демократичний.
б)педагогічний.
в)особовий.
г)психолого-педагогічний.
№77
Педагогічні умови, які сприяють ефективності спілкування.
а)володіння психолого-педагогічними якостями та уміннями.
б)організаторські вміння.
в)дидактичні прийоми.



г)методи навчання.
№78
Вкажіть,  який  компонент  педагогічної  майстерності  виконує  роль  системоутворюючого
фактора.
а)педагогічні знання.
б)педагогічні здібності.
в)гуманістична спрямованість.
г)педагогічні вміння.
№79
Вкажіть,  який  компонент  педагогічної  майстерності  забезпечує  швидкість  оволодіння
майстерністю.
а)педагогічні знання.
б)педагогічні здібності.
в)гуманістична спрямованість.
г)педагогічні вміння.
№80
Вкажіть, який компонент педагогічної майстерності виконує інтегруючу функцію.
а)педагогічні знання.
б)педагогічні здібності.
в)гуманістична спрямованість.
г)педагогічні вміння.
№81
Міміка, жести, пантоміміка, праксеміка, такесика, візуальний контакт є засобами.
а)вербальної взаємодії.
б)словесної взаємодії.
в)невербальної взаємодії.
г)правильної відповіді немає.
№82
Норми часової, просторової орієнтації партнерів по спілкуванню вивчає.
а)жести.
б)кінесика.
в)праксеміка.
г)пантоміміка.
№83
Моторику всього тіла: позу, ходу, нахили, поставу відображає.
а)міміка.
б)жести.
в)праксеміка.
г)пантоміміка.
№84
Дихання, голос, дикція і темпоритм — це.
а)комунікативні якості мовлення.
б)складові техніки мовлення.
в)вербальні техніки мовлення.
г)правильна відповідь відсутня.
№85
До характеристики голосу не відноситься.
а)сила.
б)політність.
в)темпоритм.
г)мелодика.



№86
Правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність, пестливість — це.
а)комунікативні якості мовлення.
б)складові техніки мовлення.
в)вербальні техніки мовлення.
г)правильна відповідь відсутня.
№87
Аналітичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні вміння утворюють групу
умінь.
а)психолого-педагогічних.
б)фахово-методичних.
в)спеціальних.
г)творчих.
№88
Специфічні вміння, пов'язані з навчанням чи організацією конкретної діяльності — це.
а)психолого-педагогічні.
б)фахово-методичні.
в)спеціальні.
г)творчі.
№89
Уміння малювати, співати, ритмічно рухатися під музику, писати вірші  — це уміння.
а)психолого-педагогічні.
б)фахово-методичні.
в)спеціальні.
г)творчі.
№90
До функцій педагогічного спілкування не входит.
а)пізнавальна  функція.
б)інформаційна  функція.
в)самоствердження функція.
г)самореалізації функція.
№91
Вирішальну роль у формуванні емпатії відіграє така функція педагогічного спілкування.
а)співпереживання.
б)обмін ролями.
в)інтегративно-компенсаторна.
г)організація діяльності.
№92
Усвідомленню дитиною свого «я» сприяє така функція педагогічного спілкування.
а)обмін ролями.
б)співпереживання.
в)самоствердження.
г)організація діяльності.
№93
Комплекс  властивостей  особистості,  який  забезпечує  високий  рівень  самоорганізації
професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі — це.
а)педагогічна діяльність.
б)педагогічна майстерність.
в)педагогічна техніка.
г)педагогічна творчість.
№94
Напрямком самовдосконалення є.



а)розвиток педагогічної майстерності.
б)розвиток педагогічної техніки.
в)підвищення компетентності.
г)актуалізація власного творчого потенціалу.
№95
До провідних форм самовдосконалення не належить.
а)побудова власного іміджу педагога.
б)самовиховання.
в)самоосвіта.
г)самоактуалізація.
№96
Діагностування, цілепокладання, планування, виконання, контроль і корекція  — це етапи.
а)самовиховання.
б)самовдосконалення.
в)самоактуалізації.
г)самоаналізу.
№97
Слово педагога як могутній засіб впливу на вихованців лежить в основі методів.
а)організації  діяльності,  спілкування  та  формування  позитивного  досвіду  суспільної
поведінки.
б)стимулювання діяльності та поведінки.
в)формування свідомості особистості.
г)самовиховання.
№98
Метод,  що забезпечує  корекцію поведінки  учнів,  а  саме  стимулювання хороших вчинків,
шляхом розширення їх прав і обов'язків — це.
а)змагання.
б)заохочення.
в)конкуренція.
г)покарання.
№99
Професійна функція, що здійснює регулювання в системі діяльності педагога, називається.
а)інформаційна.
б)нормативна.
в)рефлексії.
г)діагностико-прогностична.
№100
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу зобов’язані.
а)забезпечувати  належний  рівень  викладання,  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та
здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної ради, дотримуватись педагогічної етики,
моралі, поважати гідність учнів.
б)самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, обирати форми підвищення
своєї  кваліфікації,  об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членом  інших  об’єднань
громадян.
в)сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної
ради, дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів.
г)забезпечувати  належний  рівень  викладання,  брати  участь  у  роботі  педагогічної  ради,
об’єднуватись  у професійні спілки, поважати гідність учнів.
№101
До педагогічних здібностей належать.
а)винахідливість, емоційність, самовпевненість.
б)педагогічна спостережливість, творче мислення, здібність до передачі знань.



в)здатність до співпереживання, розуміння, підтримки.
г)розуміння учнів, педагогічна інтуїція, прямолінійність.
№102
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу мають право.
а)забезпечувати  належний  рівень  викладання,  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та
здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної ради, дотримуватись педагогічної етики,
поважати гідність учнів.
б)самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, обирати форми підвищення
своєї  кваліфікації,  об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членом  інших  об’єднань
громадян.
в)самостійно  обирати  форми,  методи,  засоби  навальної  роботи,  брати  участь  у  роботі
педагогічної ради, поважати гідність учнів, об’єднуватись у професійні спілки.
г)правильна відповідь відсутня.
№103
Стилі педагогічного спілкування (за В.КанКаликом).
а)спілкування  на  основі  товариської  прихильності,  спілкування  на  основі  захоплення
спільною творчою діяльністю.
б)спілкування-залякування,  спілкування-загравання,  спілкування-дистанція,  «локатор»,
«китайська стіна».
в)спілкування-залякування, спілкування-загравання, спілкування-дистанція, «локатор»,
 «китайська стіна», спілкування на основі товариської прихильності.
г)спілкування-залякування,  спілкування-загравання,  спілкування-дистанція,  на  основі
товариської прихильності, на основі захоплення спільною творчою діяльністю.
№104
Педагог — це.
а)фахівець,  який  має  спеціальну  підготовку  і  професійно  проводить  навчально-виховну
роботу в різних освітньо-виховних системах.
б)фахівець, який має  підготовку і  проводить навчально-виховну роботу в різних освітньо-
виховних системах.
в)особа, яка проводить навчально-виховну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах І
рівня акредитації.
г)особа, яка володіє високими моральними принципами.
№105
Компонентами педагогічної діяльності є.
а)педагогічні здібності, педагогічна майстерність, педагогічний такт.
б)цілеспрямована діяльність, предмет праці, засіб праці.
в)моральні якості, національна свідомість.
г)предмет праці, об’єкт праці, суб’єкт праці.
№106
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу мають право.
а)самостійно  обирати  форми,  методи,  засоби  навчальної  роботи,  нешкідливі  для  здоров'я
учнів.
б)сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я.
в)забезпечувати  належний  рівень  викладання,  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та
здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної ради, дотримуватись педагогічної етики,
поважати гідність учнів.
г)утверджувати  особистим  прикладом  і  настановами  повагу  до  державної  символіки,
принципів загальнолюдської моралі.
№107
Особи, які навчаються у вищому навчальному  закладі зобов'язані.
а)брати участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах.
б)виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.



в)вносити пропозиції керівництву вищого навчального закладу щодо поліпшення навчально-
виховної роботи.
г)утверджувати  особистим  прикладом  і  настановами  повагу  до  державної  символіки,
принципів загальнолюдської моралі.
№108
Педагогічна діяльність — це.
а)педагогічна спеціальність,  офіційно визнане заняття.
б)фахівець, який має  підготовку і  проводить навчально-виховну роботу в різних освітньо-
виховних системах.
в)навчання  і  виховання  підростаючого  покоління,  формування  у  нього  певних  людських
якостей.
г)особливий  вид  суспільно  корисної  діяльності  дорослих  людей,  свідомо  спрямованої  на
підготовку  підростаючого  покоління  до  життя  відповідно  до  економічних,  політичних,
моральних, естетичних цілей.
№109
Види адаптації.
а)навчальна, емоційна, професійна.
б)професійна, біологічна, соціальна, психологічна.
в)вольова, емпатійна, соціальна.
г)дидактична, мотивуюча, соціальна, біологічна.
№110
Унiверситет — це.
а)багатопрофiльний ВНЗ четвертого рiвня акредитацiї,  який провадить освiтню дiяльнiсть,
пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї широкого спектра напрямiв науки,
технiки, культури i мистецтв, проводить фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, є
провiдним  науково-методичним  центром,  має  розвинуту  iнфраструктуру  навчальних,
наукових  i  науково-виробничих  пiдроздiлiв,  вiдповiдний  рiвень  кадрового  i  матерiально-
технiчного забезпечення.
б)ВНЗ  другого  рiвня  акредитацiї  або  структурний  пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної  вищої  освiти  та  квалiфiкацiї  у  спорiднених напрямах  пiдготовки  рiвня
акредитацiї або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу або за
кiлькома спорiдненими спецiальностями i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-
технiчного забезпечення.
в)ВНЗ  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,  пов'язану  iз
здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї  у певнiй галузi науки, виробництва,  освiти,
культури  i  мистецтва,  проводить  фундаментальнi  та  прикладнi  науковi  дослiдження,  є
провiдним науково-методичним центром у сферi своєї дiяльностi i має вiдповiдний рiвень
кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
г)ВНЗ третього  або четвертого  рiвня акредитацiї  або структурний пiдроздiл  унiверситету,
академiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та
квалiфiкацiї  у  певнiй  галузi  науки,  виробництва,  освiти,  культури i  мистецтва,  проводить
наукову,  науково-методичну  та  науково-виробничу  дiяльнiсть  i  має  вiдповiдний  рiвень
кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
№111
Інститут — це.
а)ВНЗ  третього  або  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,
пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї  у галузi культури i  мистецтва ,
викладачiв  музичних  дисциплiн,  проводить  науковi  дослiдження,  є  провiдним  центром  у
сферi  своєї  дiяльностi  i  має  вiдповiдний  рiвень  кадрового  та  матерiально-технiчного
забезпечення.
б)ВНЗ третього або четвертого рiвня акредитацiї  або структурний пiдроздiл унiверситету,



академiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та
квалiфiкацiї  у  певнiй  галузi  науки,  виробництва,  освiти,  культури i  мистецтва,  проводить
наукову,  науково-методичну  та  науково-виробничу  дiяльнiсть  i  має  вiдповiдний  рiвень
кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
в)багатопрофiльний ВНЗ четвертого рiвня акредитацiї,  який провадить освiтню дiяльнiсть,
пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї широкого спектра напрямiв науки,
технiки, культури i мистецтв, проводить фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, є
провiдним  науково-методичним  центром,  має  розвинуту  iнфраструктуру  навчальних,
наукових  i  науково-виробничих  пiдроздiлiв,  вiдповiдний  рiвень  кадрового  i  матерiально-
технiчного забезпечення.
г)ВНЗ  другого  рiвня  акредитацiї  або  структурний  пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної  вищої  освiти  та  квалiфiкацiї  у  спорiднених напрямах  пiдготовки  рiвня
акредитацiї або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу або за
кiлькома спорiдненими спецiальностями i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-
технiчного забезпечення.
№112
Навчальний план — це.
а)документ, складений вищим навчальним закладом освіти на підставі освітньо-професійної
програми  та  структурно-логічної  схеми  підготовки,  який  визначає  перелік  і  обсяг
нормативних  та  вибіркових  навчальних  дисциплін,  послідовність  їх  вивчення,  конкретні
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби
здійснення поточного й підсумкового контролю.
б)документ,  який  визначає  місце  і  значення  навчальної  дисципліни  в  реалізації  освітньо-
професійної  програми  підготовки,  її  зміст,  послідовність  і  організаційні  форми  вивчення
навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів;
в)складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики
дослідження,  а  також  систематичну  участь  у  дослідницькій  діяльності,  озброєння
технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.
г)нормативний документ  вищого  навчального  закладу,  містить  виклад  конкретного  змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, визначає форми та
засоби поточного і підсумкового контролю. 
№113
Наукове дослідження — це.
а)складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики
дослідження,  а  також  систематичну  участь  у  дослідницькій  діяльності,  озброєння
технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.
б)свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетентності
та розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної
діяльності та власної програми розвитку.
в)документ,  який  визначає  місце  і  значення  навчальної  дисципліни  в  реалізації  освітньо-
професійної  програми  підготовки,  її  зміст,  послідовність  і  організаційні  форми  вивчення
навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.
г)результат  самостійного  розроблення  певної  наукової  проблеми  студентом,  обов'язково
містить результати власного пошуку, власні висновки і гіпотези.
№114
Коледж — це.
а)ВНЗ  другого  рiвня  акредитацiї  або  структурний  пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної  вищої  освiти та  квалiфiкацiї  у  спорiднених напрямах пiдготовки або за
кiлькома спорiдненими спецiальностями i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-
технiчного забезпечення.



б)ВНЗ  третього  або  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,
пов'язану iз  здобуттям певної  вищої освiти та  квалiфiкацiї  у  галузi  культури i  мистецтва,
проводить  науковi  дослiдження,  є  провiдним  центром  у  сферi  своєї  дiяльностi  i  має
вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
в)ВНЗ третього або четвертого рiвня акредитацiї  або структурний пiдроздiл  унiверситету,
академiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та
квалiфiкацiї  у  певнiй  галузi  науки,  виробництва,  освiти,  культури i  мистецтва,  проводить
наукову,  науково-методичну  та  науково-виробничу  дiяльнiсть  i  має  вiдповiдний  рiвень
кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
г)ВНЗ першого  рiвня  акредитацiї  або  структурний пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї за кiлькома спорiдненими спецiальностям.
№115
Академiя — це.
а)ВНЗ  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,  пов'язану  iз
здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї  у певнiй галузi науки, виробництва,  освiти,
культури  i  мистецтва,  проводить  фундаментальнi  та  прикладнi  науковi  дослiдження,  є
провiдним науково-методичним центром у сферi своєї дiяльностi i має вiдповiдний рiвень
кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
б)ВНЗ третього або четвертого рiвня акредитацiї  або структурний пiдроздiл унiверситету,
академiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та
квалiфiкацiї  у  певнiй  галузi  науки,  виробництва,  освiти,  культури i  мистецтва,  проводить
наукову,  науково-методичну  та  науково-виробничу  дiяльнiсть  i  має  вiдповiдний  рiвень
кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
в)ВНЗ  другого  рiвня  акредитацiї  або  структурний  пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної  вищої  освiти та  квалiфiкацiї  у  спорiднених напрямах пiдготовки або за
кiлькома спорiдненими спецiальностями i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-
технiчного забезпечення.
г)ВНЗ  третього  або  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,
пов'язану  iз  здобуттям певної  вищої  освiти та  квалiфiкацiї  у  галузi  культури i  мистецтва
музичних  виконавцiв,  композиторiв,  музикознавцiв,  викладачiв  музичних  дисциплiн,
проводить  науковi  дослiдження,  є  провiдним  центром  у  сферi  своєї  дiяльностi  i  має
вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
№116
Навчальна програма — це.
а)документ, складений вищим навчальним закладом освіти на підставі освітньо-професійної
програми  та  структурно-логічної  схеми  підготовки,  який  визначає  перелік  і  обсяг
нормативних  та  вибіркових  навчальних  дисциплін,  послідовність  їх  вивчення,  конкретні
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби
здійснення поточного й підсумкового контролю.
б)документ,  який  визначає  місце  і  значення  навчальної  дисципліни  в  реалізації  освітньо-
професійної  програми  підготовки,  її  зміст,  послідовність  і  організаційні  форми  вивчення
навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.
в)складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики
дослідження,  а  також  систематичну  участь  у  дослідницькій  діяльності,  озброєння
технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.
г)нормативний документ  вищого  навчального  закладу,  містить  виклад  конкретного  змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, визначає форми та
засоби поточного і підсумкового контролю. 
№117
Консерваторiя (музична академiя) — це.



а)ВНЗ  другого  рiвня  акредитацiї  або  структурний  пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної  вищої  освiти та  квалiфiкацiї  у  спорiднених напрямах пiдготовки або за
кiлькома спорiдненими спецiальностями i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-
технiчного забезпечення.
б)ВНЗ  третього  або  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,
пов'язану  iз  здобуттям певної  вищої  освiти та  квалiфiкацiї  у  галузi  культури i  мистецтва
музичних  виконавцiв,  композиторiв,  музикознавцiв,  викладачiв  музичних  дисциплiн,
проводить  науковi  дослiдження,  є  провiдним  центром  у  сферi  своєї  дiяльностi  i  має
вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
в)багатопрофiльний ВНЗ четвертого рiвня акредитацiї,  який провадить освiтню дiяльнiсть,
пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї широкого спектра напрямiв науки,
технiки, культури i мистецтв, проводить фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, є
провiдним  науково-методичним  центром,  має  розвинуту  iнфраструктуру  навчальних,
наукових  i  науково-виробничих  пiдроздiлiв,  вiдповiдний  рiвень  кадрового  i  матерiально-
технiчного забезпечення.
г)ВНЗ першого  рiвня  акредитацiї  або  структурний пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї за кiлькома спорiдненими спецiальностями.
№118
Технiкум (училище) — це.
а)ВНЗ  другого  рiвня  акредитацiї  або  структурний  пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї  у спорiднених напрямах пiдготовки  або за
кiлькома спорiдненими спецiальностями i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-
технiчного забезпечення.
б)ВНЗ  третього  або  четвертого  рiвня  акредитацiї,  який  провадить  освiтню  дiяльнiсть,
пов'язану iз  здобуттям певної  вищої освiти та  квалiфiкацiї  у  галузi  культури i  мистецтва,
проводить  науковi  дослiдження,  є  провiдним  центром  у  сферi  своєї  дiяльностi  i  має
вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення.
в)багатопрофiльний ВНЗ четвертого рiвня акредитацiї,  який провадить освiтню дiяльнiсть,
пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї широкого спектра напрямiв науки,
технiки, культури i мистецтв, проводить фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, є
провiдним  науково-методичним  центром,  має  розвинуту  iнфраструктуру  навчальних,
наукових  i  науково-виробничих  пiдроздiлiв,  вiдповiдний  рiвень  кадрового  i  матерiально-
технiчного забезпечення.
г)ВНЗ першого  рiвня  акредитацiї  або  структурний пiдроздiл  вищого  навчального  закладу
третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз
здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї за кiлькома спорiдненими спецiальностям.
№119
Робоча навчальна програма дисципліни — це.
а)документ, складений вищим навчальним закладом освіти на підставі освітньо-професійної
програми  та  структурно-логічної  схеми  підготовки,  який  визначає  перелік  і  обсяг
нормативних  та  вибіркових  навчальних  дисциплін,  послідовність  їх  вивчення,  конкретні
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби
здійснення поточного й підсумкового контролю;
б)документ,  який  визначає  місце  і  значення  навчальної  дисципліни  в  реалізації  освітньо-
професійної  програми  підготовки,  її  зміст,  послідовність  і  організаційні  форми  вивчення
навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.
в)складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики
дослідження,  а  також  систематичну  участь  у  дослідницькій  діяльності,  озброєння
технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.



г)нормативний документ  вищого  навчального  закладу,  містить  виклад  конкретного  змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, визначає форми та
засоби поточного і підсумкового контролю. 
№120
Професійне самовдосконалення — це.
а)складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики
дослідження,  а  також  систематичну  участь  у  дослідницькій  діяльності,  озброєння
технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.
б)свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетентності
та розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної
діяльності та власної програми розвитку.
в)організації  діяльності,  спілкування  та  формування  позитивного  досвіду  суспільної
поведінки.
г)результат  самостійного  розроблення  певної  наукової  проблеми  студентом,  обов'язково
містить результати власного пошуку, власні висновки і гіпотези.
№121
Педагогіка — це.
а)комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально
організовані і цілеспрямовані процеси, а також про шляхи вдосконалення цих процесів.
б)сукупність теоретичних наук, що вивчають процеси виховання і навчання.
в)сукупність наук, що вивчають процеси навчання.
г)усі відповіді правильні.
№122
Педагогічний процес — це.
а)система, що поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку.
б)процес формування соціально адаптованої особистості.
в)сукупність процесів,  суть яких полягає  в тому,  що соціальний досвід  перетворювався в
якості, які формують людину.
г)усі відповіді правильні.
№123
До вищих навчальних закладів другого рівня акредитації належать.
а)академії.
б)коледжі.
в)університети.
г)інститути.
№124
До вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації належать.
а)академії.
б)коледжі.
в)університети.
г)інститути.
№125
Педагогіку як самостійну науку виокремив.
а)Демокрит.
б)Ян Коменський.
в)Джон Локк.
г)ЖанЖак Руссо.
№126
Основними категоріями педагогіки є.
а)педагогічний процес, процес виховання й процес навчання.
б)навчання, освіта, виховання.
в)навчання, освіта, виховання, розвиток і формування.



г)усі відповіді правильні.
№127
Дидактика — це.
а)теорія навчання та освіти.
б)теорія навчання і виховання.
в)теорія навчання.
г)галузь  педагогічної  науки,  що  досліджує  питання  методики  викладання  окремих
навчальних дисциплін.
№128
Вкажіть, у якій групі вказано всі галузі педагогіки, що складають її систему.
а)філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і фізіологія людини.
б)основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство.
в)педагогічна  психологія,  педагогічна  соціологія,  театральна  педагогіка,  виправно-трудова
педагогіка, військова педагогіка.
г)загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих
дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка.
№129
Основними функціями педагогічного процесу є.
а)освітня, розвиваюча, виховна і психологічної підготовки.
б)освітня, розвиваюча, виховна.
в)правильної відповіді немає.
г)усі відповіді правильні.
№130
Ключовою категорією педагогіки є.
а)навчання.
б)управління.
в)контроль.
г)самоосвіта.
№131
Освіта — це.
а)процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і спеціальних знань,
навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та творчої діяльності.
б)передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.
в)спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу наукових знань,
практичних навичок і вмінь.
г)викладання.
№132
До наочних методів навчання належать.
а)графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження.
б)демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування.
в)графічні роботи, вправи, лабораторні роботи.
г)вправи, самостійне спостереження, демонстрування.
№133
Навчання повинне носити................................... характер.
а)творчий, особистісний.
б)циклічний.
в)індивідуальний.
г)усі відповіді правильні.
№134
Освіта – це.
а)результат процесу виховання.
б)результат процесів соціалізації й адаптації.



б)механізм соціокультурного середовища по прилученню до загальнолюдських цінностей.
в)результат одержання системи знань, умінь, навичок і раціональних способів розумових дій.
№135
Викладання й навчання – це.
а)категорії навчання.
б)методи навчання.
в)форми навчання.
г)засіб навчання.
№136
До установ середньої професійної освіти не належать.
а)технікуми.
б)ліцеї.
в)училища.
г)коледжі.
№137
До понять теорії навчання не відноситься поняття.
а)знання.
б)уміння.
в)навички.
г)мотивація.
№138
Дидактика – це.
а)наука про навчання й освіту,  їх цілі,  зміст,  методи, засоби, організацію і  результати, що
досягаються.
б)мистецтво виховання.
в)упорядкована діяльність педагога по реалізації мети навчання.
г)система придбаних у процесі навчання знань і способів мислення.
№139
Установи одержання вищої освіти – це.
а)коледжі, інститути, університети.
б)університети, академії.
в)університети, академії, інститути, консерваторії.
г)усі відповіді правильні.
№140
Навчання – це.
а)система набутих у процесі навчання знань і способів мислення.
б)те, до чого приходить процес навчання, кінцева ціль навчального процесу.
в)шлях досягнення мети й завдань навчання.
г)цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються
вміння й навички.
№141
До установ середньої освіти не належить.
а)вечірня змінна школа.
б)ліцей.
в)гімназія.
г)консерваторія.
№142
Навчання в системі вищої освіти може бути.
а)середнє, середнє професійне, вище професійне.
б)очне, заочне, денне, вечірнє, дистанційне.
в)самонавчання.
г)державне, самостійне.



№143
Вкажіть, яке поняття не є поняттям теорії навчання.
а)знання.
б)уміння.
в)навички.
г)вихованість.
№144
До навчальних занять у вищій школі не належать.
а)практикуми.
б)лабораторні роботи.
в)домашня робота.
г)самостійна робота.
№145
Вкажіть, який термін об’єднує усі ці поняття: науковості, народності, наочності, доступності,
міцності.
а)закон навчання.
б)закономірність навчання.
в)метод навчання.
г)принцип навчання.
№146
Викладач вищого навчального закладу виконує таку(і) функцію(ї).
а)організаторську.
б)формаційну.
в)трансформаційну, орієнтовнорегулятивну.
г)усі відповіді правильні.
№147
Невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висвітлює індивідуальні
думки та висловлення щодо конкретного питання і не претендує на вичерпне і визначальне
тлумачення теми.
а)тези.
б)монографія.
в)есе.
г)стаття.
№148
Досліджує закони та закономірності  виховання,  навчання й освіти,  організаційні  форми й
методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп.
а)вікова педагогіка.
б)корекційна педагогіка.
в)спортивна педагогіка.
г)педагогіка вищої школи.
№149
Вивчає і розробляє питання виховання, навчання та освіти дітей з різними вадами.
а)вікова педагогіка.
б)корекційна педагогіка.
в)спортивна педагогіка.
г)педагогіка вищої школи.
№150
Вивчає розвиток педагогічних ідей і практику освіти в різні історичні епохи.
а)вікова педагогіка.
б) історія педагогіки.
в)спортивна педагогіка.
г)педагогіка вищої школи.



№151
Наука про закономірності розвитку, формування особистості дітей дошкільного віку – це.
а)вікова педагогіка.
б)історія педагогіки.
в)спортивна педагогіка.
г)дошкільна педагогіка.
№152
Першим вищим навчальним закладом в Україні вважають.
а)Києво-Могилянську академію.
б)Острозьку академію.
в)Львівський університет.
г)усі відповіді правильні.
№153
Вкажіть автора знаної у всьому світі книги «Серце віддаю дітям».
а)Г. Г. Ващенко.
б)A.C. Макаренко.
в)В.О. Сухомлинський.
г)К. Д. Ушинський.
№154
Переддошкільний вік охоплює.
а)3-5 років.
б)3-6 років.
в)1-3 роки.
г)1-6 років.
№155
Наукове дослідження – це.
а)загальне  складне  завдання  (теоретичне  або  практичне),  що  потребує  розв’язання,  але
шляхи, методи і можливі наслідки цього невідомі.
б)свідомий  цілеспрямований  пошук  шляхів  удосконалення  наукового  процесу  з
використанням наукового апарату.
в)спільність  об’єктів  (понять,  закономірностей,  концепцій,  предметів,  процесів,  критеріїв,
методів).
г)сукупність споріднених елементів, серед яких виділяється один як предмет дослідження.
№156
Вкажіть, зі скількох етапів складається процес наукового дослідження.
а)2.
б)3.
в)5.
г)6.
№157
Метод навчання – це.
а)спосіб реалізації навчального процесу.
б)прийоми  та  способи  роботи  вчителя,  за  допомогою  яких  учні  засвоюють  програмний
матеріал.
в)основний  прийом  взаємозв’язаної  діяльності  учителя  й  учнів,  що  спрямована  на
досягнення цілей навчального процесу.
г)способи та  прийоми спільної  діяльності  учителя й  учнів,  які  спрямовані  на  оволодіння
знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей
останніх, формування у них рис, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої
професійної діяльності.
№158
Вкажіть групу, до якої включено практичні методи навчання.



а)демонстрування, самостійні спостереження.
б)вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи.
в)робота з книгою, бесіда, графічні роботи.
г)правильної відповіді немає.
№159
Принципи навчання вперше сформулював.
а)В. Сухомлинський.
б)Я. Коменський.
в)М. Монтень.
г)К. Ушинський.
№160
Цілі навчання діляться на складові, які підрозділяються на.
а)виховні, освітні й розвиваючі.
б)організаційні й загальнодидактичні.
в)організаційно-методичні й виховні.
г)внутрішні й зовнішні.
№161
До методів контролю не відносять.
а)усний контроль.
б)письмовий контроль.
в)взаємооцінювання.
г)комп’ютерний контроль.
№162
Принципи навчання – це.
а)педагогічні умови співробітництва, співтворчості.
б)механізми реалізації індивідуально-орієнтованого навчання.
в)основні положення якої-небудь теорії або концепції.
г)основні  положення,  що  визначають  зміст,  організаційні  форми  й  методи  навчального
процесу відповідно до загальних цілей й закономірностей.
№163
Методи навчання в перекладі із грецької мови означають.
а)механізми навчання.
б)засоби досягнення мети навчання.
в)шляхи, способи досягнення мети навчання.
г)прийоми навчання.
№164
Професійна придатність педагога – це
а)необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти.
б)показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань.
в)необхідний комплекс  здібностей,  фізичних,  нервово-психічних  і  моральних якостей,  що
потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері освіти.
г)правильна відповідь відсутня.
№165
Початкова школа – це навчальний заклад.
а)І-ІІ ступеня.
б)І ступеня.
в)ІІІ ступеня.
г)ІІ ступеня.
№166
Вкажіть види освіти.
а)дошкільна,  початкова,  загальна  середня,  середня  спеціальна  і  професійна,  вища,
фундаментальна, підвищення кваліфікації, позашкільна.



б)початкова, загальна середня, середня спеціальна і професійна, вища, фундаментальна.
в)дошкільні  заклади,  початкова  школа,  середня  школа,  середньо  спеціальні  ліцеї  та
професійні коледжі, вищі навчальні заклади.
г)початкова школа, середня школа, ліцеї і коледжі, інститути та університети.
№167
Дидактика — це.
а)окрема наука про закономірності розвитку особистості.
б)наука про закономірності формування особистості дитини.
в)розділ педагогіки про освіту й виховання підростаючого покоління.
г)галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання та освіти, наука про навчання і освіту, їх
цілі, зміст, методи, засоби, організації, що досягаються.
№168
Основними категоріями дидактики є.
а)освіта, навчання, виховання, розвиток, мета, зміст, види, форми, методи і засоби.
б)викладання,  учіння,  навчання,  освіта,  знання,  вміння,  навички,  а  також  мета,  зміст,
організація, види, форми, методи, засоби і результати навчання.
в)знання,  вміння,  навички,  а  також мета,  зміст,  організація,  види,  форми,  методи,  засоби,
принципи, компоненти і результати навчання.
г)освіта,  навчання,  розвиток,  формування,  знання,  вміння,  навички,  а  також  мета,  зміст,
організація, види, форми, методи, засоби і результати навчання.
№169
Викладання — це.
а)упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання, забезпечення інформування,
виховання, усвідомлення і практичного застосування знань.
б)процес, у ході якого виникають нові форми поведінки і діяльності, що замінюють набуті
раніше.
в)упорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети.
г)дидактичний процес за певними критеріями, в ході якого реалізуються поставлені цілі.
№170
Учіння — це.
а)упорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети.
б)процес, в ході якого на основі пізнання, навичок і набутого досвіду виникають нові форми
поведінки і діяльності, якими замінюються раніше набуті.
в)система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.
г)система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, які
учневі необхідно опанувати в процесі навчання.
№171
Навчання – це.
а)система  наукових  знань,  практичних  умінь  і  навичок,  способів  діяльності  і  мислення,
якими учням необхідно опанувати в процесі навчання.
б)дидактичний процес за певними критеріями, в ході якого реалізуються поставлені цілі.
в)впорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети.
г)це те, до чого прагне учень, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.
№172
Освіта — це.
а)сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
б)система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.
в)упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання, забезпечення інформування,
виховання, усвідомлення, і практичного застосування знань.
г)це те, до чого прагне учень, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.
№173
Знання — це .



а)сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
б)система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.
в)упорядкована діяльність педагога з реалізації мети навчання, забезпечення інформування,
виховання, усвідомлення, і практичного застосування знань.
г)це те, до чого прагне учень, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.
№174
Вміння — це.
а)дидактичний процес за певними критеріями, в ході якого реалізуються поставлені цілі.
б)сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
в)оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
г)система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, якими
учням необхідно опанувати в процесі навчання.
№175
Навички — це.
а)уміння, доведені до автоматизму, високого ступеня досконалості.
б)шлях досягнення мети і завдань навчання.
в)оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
г)сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
№176
Форма — це.
а)предметна підтримка навчального процесу.
б)спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки та
змісту.
в)шлях досягнення мети і завдань навчання.
г)оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
№177
Метод — це.
а)спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки та
змісту.
б)оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
в)предметна підтримка навчального процесу.
г)шлях досягнення мети і завдань навчання.
№178
Навчальна програма — це.
а)документ, який визначає порядок вивчення навчальних дисциплін, кількість годин на них,
початок і кінець кожної чверті.
б)документ,  який визначає  зміст  і  обсяг  знань  з  кожного  навчального предмету,  кількість
годин, що відводиться на вивчення певних тем, питань курсу.
в)документ, в якому перераховані ті предмети, які будуть вивчатися в певному класі, кількість
годин на їх вивчення.
г)документ, що визначає склад навчальних предметів,  що вивчаються в школі,  порядок їх
вивчення за роками, кількість годин на тиждень, структуру навчального процесу.
№179
Навчальний план — це.
а)ертифікат,  що визначає склад навчальних предметів,  що вивчаються в школі, порядок їх
вивчення за роками, кількість годин на тиждень і на рік, структуру навчального року.
б)документ, який визначає кількість навчальних предметів, а також зміст матеріалу з кожного
навчального предмету.
в)документ, у якому розкривається зміст навчального матеріалу з предметів, кількість годин
на вивчення тем, розділів, початок і закінчення навчального року, тривалість канікул.
г)документ, в якому перераховані ті предмети, які будуть вивчатися в певному класі, кількість
годин на їх вивчення.



№180
Виберіть принципи виховання.
а)громадська  спрямованість,  зв’язок  виховання  з  життям,  працею,  опора  на  позитивне  у
вихованні, гуманізація виховання, особистісний підхід, єдність виховних впливів.
б)свідомість і  активність,  наочність,  систематичність і  послідовність,  міцність,  науковість,
доступність, зв’язок теорії з практикою.
в)свідомість, оптимізація, планомірність, врахування вікових особливостей, зв’язок теорії з
практикою, науковість, доступність.
г)послідовність, систематичність, доступність, самовиховання і перевиховання, особистісний
підхід, виховання в колективі, свідомість, самодіяльність та активність вихованців.
№181
Свідомості  і  активності,  наочності,  систематичності  і  послідовності,  міцності,  науковості,
доступності, зв’язку теорії з практикою – це.
а)принципи навчання.
б)методи навчання.
в)принципи виховання.
г)методи виховання.
№182
Вкажіть, до якої категорії дидактики належить наведене визначення: обсяг систематизованих
знань, умінь, навичок, способів мислення, якими оволодів учень.
а)викладання.
б)учіння.
в)освіта.
г)навчання.
№183
Спеціально організований,  керований процес взаємодії  вчителів та учнів,  спрямований на
засвоєння  знань,  умінь,  навичок,  формування  світогляду,  розвиток  розумових  сил  і
можливостей учнів – це.
а)викладання.
б)учіння.
в)освіта.
г)навчання.
№184
Науково  поставлений  дослід  перетворення  педагогічного  процесу  в  точно  вирахуваних
умовах –  це.
а)експеримент.
б)анкетування.
в)спостереження.
г)тестування.
№185
Вкажіть вікову періодизацію чеського педагога Я. А. Коменського.
а)дитинство, отроцтво, змужнілість.
б)немовлячий  вік,  передошкільний,  дошкільний,  молодший  шкільний  вік,  підлітковий,
юнацький.
в)дитинство, отроцтво, юність, змужнілість.
г)дитинство, юність, дорослість.
№186
Динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, необхідних педагогу для
успішного здійснення професійної діяльності – це.

а)професійна підготовка;
б)професійна компетенція;



в)професійна майстерність;
г)професійна компетентність.
№187
Гуманістична спрямованість діяльності педагога – це.
а)ставлення до дитини як до найвищої цінності, визнання її права на свободу і щастя, вільний
розвиток і прояв своїх здібностей.
б)соціальна  компетентність  педагогічного  працівника,  побудована  на  загальнолюдських,
моральних нормах та національних традиціях.
в)система роботи з використанням різних методів і форм роботи з учнями.
г)система роботи з обдарованими учнями в навчально-виховному процесі.
№188
Професійна компетентність педагога – це.
а)знання основ навчально-виховного процесу та управління  навчальним закладом.
б)знання та вміння вирішення конфліктних ситуацій.
в)сукупність необхідних особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань,
умінь,  практичних  навичок,  способів  мислення, методичної  майстерності,  гармонійна
інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат.
г)набута здатність реалізовувати в педагогічній діяльності систему необхідних особистісних
якостей,  загальної  культури,  кваліфікаційних знань і  умінь, практичних навичок, способів
мислення,  методичної майстерності.
№189
Компонент  педагогічної  майстерності,  який  визначається  мотивами,  потребами,  ідеалами,
схильностями, ціннісними орієнтаціями — це.
а)педагогічні знання.
б)педагогічні здібності.
в)гуманістична спрямованість.
г)педагогічні вміння.
№190
Основною метою оцінки педагогом знань і вмінь учнів є.
а)інформувати учнів про їх успіх або невдачу в конкретній ситуації.
б)стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів.
в)сформувати думку вчителя про учня.
г)інформувати батьків про діяльність дитини.
№191
Педагогічна майстерність – це.
а)наука про професійну компетентну діяльність учителя.
б)професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на
всебічний  розвиток  та  удосконалення  особистості,  що  забезпечує  високу  організацію
педагогічного процесу.
в)використання дидактичних інноваційних технологій в навчально-виховному процесі.
г)наука про навчання як спеціально організовану діяльність.
№192
Система шкільних підручників, навчальних посібників, словників, яка існує в окремій країні
в даний проміжок часу та обслуговує певну модель загальної середньої освіти, що склалася в
цій державі — це.
а)шкільна навчальна література.
б)комплекс наочних засобів навчання.
в)науково-популярна література.
г)навчально-методичний комплекс.
№193
Імідж педагога – це.
а)авторитет особистості педагога.



б)престиж професії педагога у суспільстві.
в)образ,  знакова  характеристика особисті  педагога,  що  має  зовнішні  прояви і  внутрішній
зміст, що суттєво відрізняє його від колег.
г)символ педагога, що відображає спрямованість його особистості.
№194
Алгоритм  організації  експериментально-дослідної  роботи  починається  з  одного  з  цих
положень.
а)визначення мети, завдань і гіпотези дослідження.
б)визначення методики дослідження.
в)розробка моделі дослідження.
г)формувальний експеримент.
№195
Комплекс  властивостей  особистості,  який  забезпечує  високий  рівень  самоорганізації
професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі — це.
а)педагогічна діяльність.
б)педагогічна майстерність.
в)педагогічна техніка.
г)педагогічна творчість.
№196
Навчальна програма – державний документ, який  визначає.
а)перелік навчальних предметів.
б)розподіл дисциплін за роками навчання.
в)тривалість семестру.
г)зміст кожного предмета.
№197
Бакалавр  – це.
а)освітньо-кваліфікаційний рівень.
б)освітній рівень.
в)професійний рівень.
г)акредитаційний рівень.
№198
Підготовкою магістрів займаються ВНЗ такого рівня акредитації.
а)І (першого).
б)ІІ (другого).
в)ІІІ (третього).
г)ІV (четвертого).
№199
Рівнів акредитації вищих навчальних закладів України існує.
а)п’ять.
б)три.
в)сім.
г)чотири.
№200
Болонську декларацію підписано.
а)у 2001 р.
б)у 1988 р.
в)у 2003 р.
г)у 1999 р.


