
Тестові завдання до іспиту з предмета «Методика навчання суспільствознавства» 

для студентів ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» 

 

Оберіть правильну відповідь. 

1. Назвіть основні ключові компетенції які формується в курсі суспільствознавства: 

1. Екологічна грамотність  і здоров’язбережувальна компетентності. 

2. Соціальна і громадянська компетентності. 

3. Предметна природознавча компетентність. 

4. Міжпредметні естетичні компетентності. 

 

2. Назвіть  охарактеризований методичний принцип вивчення предмета «Я у світі»: «поєднання у 

змісті і в процесі викладання курсу різних форм практичного і духовного освоєння дійсності та 

різних джерел інформації». 

1. Розвиток особистості. 

2. Цілісність і системність. 

3. Синтетичність. 

4. Гуманоцентризм. 

 

3. Підготовка студентів до викладання предмета у початковій школі в світлі сучасних вимог, вивчення 

й узагальнення досвіду викладання предмета «Я у світі», визначення напрямів підвищення якості 

педагогічного процесу з означеного предмета – це: 

1. Предмет методики викладання освітньої галузі. 

2. Мета навчальної дисципліни «Методика навчання суспільствознавства». 

3. Завдання навчальної дисципліни «Методика навчання суспільствознавства». 

4. Об’єкт методики викладання освітньої галузі. 

 

4. Вкажіть що виступає предметом вивчення суспільствознавства та разом з тим є предметом 

викладу: 

1. Суспільствознавчі факти. 

2. Суспільствознавчі принципи. 

3. Суспільствознавчі факти і закономірності. 

4. Суспільствознавчі закономірності. 

 

5. Позначте галузь наук, з якою найглибше пов’язана тема: «Дорога до успіху» з курсу «Я у світі». 

1. Етика. 

2. Філософія. 

3. Психологія. 

4. Безпека життєдіяльності. 

 

6. Оберіть те, що НЕ характеризує курс предмету «Я у світі» в початковій школі. 

1. Входить до складу предметів, що визначенні освітніми галузями Державного стандарту. 

2. Реалізується у 1-4 класах. 

3. Є ядром виховних впливів на дитину. 

4. Сприяє формуванню в молодших школярів ключових компетентностей. 

 

7. Здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, 

виконувати різні ролі та функції у колективі – це:  

1. Громадська компетентність. 

2. Предметна компетентність. 

3. Соціальна компетентність. 

4. Міжпредметна компетентність. 

 

8. Вкажіть умовивід  розвитку поняття  «шкільне приладдя» в курсі «Я у світі»:  

На уроці математики учні активно використовують лінійну, на малюванні олівці, а на уроці рідної 

мови ручку. Отже, дані предмети, називають шкільним приладдям. 



1. Узагальнений умовивід. 

2. Обмежений умовивід. 

3. Індуктивний умовивід. 

4. Дедуктивний умовивід. 

 

9. Вкажіть логічну операцію над поняттям «Україна». 

Територія України поділяється на Західні обл., Східні обл., Північні обл. і т.д. Західні обл., території 

країни поділяться  на Львівська обл., Івано-Франківська обл., Тернопільська обл. і т.д. 

1. Логічність. 

2. Обмеження. 

3. Узагальнення. 

4. Поділ. 

 

10. Вкажіть охарактеризований батьківщинознавчий принцип у курсі «Я у світі»: 

1. Передбачає об’єднання відомостей з різних наук із метою створення цілісної картини світу в учнів. 

2. Обумовлює необхідність екологічної освіти та формування екологічної культури учнів. 

3. Говорить про необхідність широкого залучення краєзнавчого матеріалу. 

4. Вимагає вивчення системи знань про батьківщину, традиції, культуру свого народу, а також 

виховання громадянськості, поваги до рідної держави. 

 

11. До позаурочних занять із суспільствознавства відноситься:  

1. Проведення проектів, спостережень, експериментів, клуби. 

2. Самостійна, індивідуальна чи домашня робота, гуртки. 

3. Волонтерські та соціальні акції, масові походи. 

4. Проведення проектів, спостережень, експериментів; самостійна, індивідуальна чи домашня робота; 

волонтерські та соціальні акції.  

 

12. Який з перелічених нетрадиційних уроків, що використовують у початковій школі під час 

вивчення курсу «Я у світі» має таку характеристику: урок  у якому об’єднані блоки знань із різних 

освітніх галузей навколо визначеного об’єкта смислоутворюючого поняття, що можуть виступати 

філософські, природні та соціальні поняття, відношення між об’єктами, процеси, методи 

дослідження. 

1. Бінарний урок. 

2. Урок-проект. 

3. Інтегрований урок. 

4. Інтерактивний урок. 

 

13. Структурними компонентами контролю навчальних досягнень учнів в курсі вивчення предмету 

«Я у світі » є: 

1. Діагностика. 

2. Перевірка та облік. 

3. Перевірка та оцінювання результатів. 

4. Облік та оцінка. 

 

14. Контроль що здійснюється в процесі вивчення теми/розділу у курсі «Я у світі» з метою 

визначення рівня розуміння і первинного засвоєння учнями окремих елементів змісту теми/розділу, 

зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем/розділів уроків, закріплення знань, умінь і 

навичок, їх актуалізації перед вивченням нового матеріалу - це: 

1. Підсумковий. 

2. Періодичний. 

3. Попередній контроль. 

4. Поточний контроль. 

 

15.  До позаурочної форми вивчення курсу «Я у світі» відноситься: 

1. Гурток. 



2. Факультатив. 

3. Ведення календаря. 

4. Свято. 

 

16. Визначте суспільствознавчу категорію. Представник певного виду, групи; окремий організм, 

який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського – це : 

1. Особистість. 

2. Індивід. 

3. Істота. 

4. Суб’єкт. 

 

17. Визначте суспільствознавчу категорію. Усвідомлення людиною себе, своєї біологічної та 

соціальної сутності – це: 

1. Самооцінка. 

2. Самоусвідомлення. 

3. Самовизначення. 

4. Індивідуальність. 

 

18. Вкажіть змістову лінію з курсу «Я у світі» розкриття якої забезпечується через втілення таких 

знань, методів і форм навчання, що дають учням можливість усвідомити людину як біологічну і 

соціальну істоту, її відмінність від інших живих істот. 

1. «Я - європеєць». 

2. «Я - українець». 

3. «Я та інші». 

4. «Я - людина». 

 

19. Визначте вид діяльності із змістової лінії «Я-людина» для учнів 3 кл. який вимагає: складання 

правил успішного навчання; планування свого робочого дня; складання правил роботи у групі. 

1. Практична робота. 

2. Рольова гра. 

3. Навчальний проект. 

4. Соціальна акція. 

20. Визначте ключову компетенцію предмету «Я у світі» яка має здатність визначати мету своєї 

діяльності, проявляти зацікавленість навчання, володіти навичками самоконтролю і самооцінки, 

набувати індивідуального досвіду самоорганізації, робити нескладні дослідження. 

1. Ключова компетентність. 

2. Компетентність уміння вчитися. 

3. Міжпредметна компетентність. 

4. Соціальна компетентність. 

 

21. Вкажіть форму проведення навчального проекту із змістової лінії «Я та інші» для 3 кл. на теми за 

вибором вчителя: «Чи важко бути стриманим?»; «Чому так важливо бути господарем свого слова»; 

«Людина має творити добро».  

1. Колективна. 

2. Групова. 

3. Індивідуальна. 

4. Парна. 

 

22. Вкажіть навчальний проект змістової лінії «Я та інші» для учнів 4 кл.  

1. Історія досягнень людини. 

2. Українці, яких знає світ. 

3. Дослідження своїх витрат за тиждень. 

4. Славетні українці. 

 



23. Визначте ключову компетенцію предмету «Я у світі» яка має здатність налагоджувати взаємодію 

з іншими дітьми та дорослими, працювати в команді, знаходити порозуміння, запобігати конфліктам, 

приймати самостійні рішення, відповідати за їх наслідки для оточення, ціннісно ставитися до 

довкілля та своєї особистості. 

1. Соціальна компетентність. 

2. Громадянська компетентність. 

3. Загальнокультурна компетентність. 

4. Інформаційно-комунікативна компетентність. 

 

24. Вкажіть адаптовані тексти документів з якими учні знайомляться під час вивчення змістової лінії 

«Я - українець». 

1. Сімейний кодекс України, Конституція України, Декларація прав дитини 

2. Закон про освіту, Конституція України, Конвенція ООН про права дитини. 

3. Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини. 

4. Цивільний кодекс України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини. 

 

25. Вкажіть підхід у вивчені суспільствознавчого матеріалу який забезпечує  повсякчасну трансляцію 

соціокультурного досвіду, його єдність з прогресивними інноваційними процесами, конструктивне 

спрямування в майбутнє. 

1. Традицієзнавчий підхід. 

2. Гуманістичний підхід. 

3. Особистісно - зорієнтований підхід. 

4. Гуманістично-зорієнтований підхід. 

 

26. Методологічною основою викладання освітньої галузі  предмета «Я у світі» є: 

1. Діалектика. 

2. Онтологія. 

3. Методика. 

4. Соціологія. 

 

27. Назвіть  охарактеризований методичний принцип вивчення предмета «Я у світі»: включає 

полікультурність і плюралізм; спрямована на вироблення антидогматичного мислення, здатного 

сприймати будь-яку інформацію і без упереджень та з розумінням ставитися до різних точок зору і 

поглядів. 

1. Відкритість. 

2. Поєднання локального і глобального. 

3. Гармонізація відносин. 

4. Цілісність і системність. 

 

28.  Основна дидактична особливість методики навчання предмета «Я у світі», його форм і методів 

викладання визначається: 

1. Комбінованістю фактів. 

2. Цікавістю фактів. 

3. Конкретністю фактів. 

4. Критичністю фактів. 

 

29. Оберіть НЕ правильну відповідь. Щоб оволодіти методикою викладання освітньої галузі, 

майбутньому вчителю початкової школи потрібно знати зміст таких наукових дисциплін, а саме: 

1. Психологія.  

2. Педагогіка.  

3. Історія. 

4 Логіка. 

 

30. Вкажіть точний та повний перелік складових частин предмету. 

1. Суспільство в цілому та позанаукові знання про суспільство. 



2. Суспільство в цілому, його виміри, сфери, процеси, рівні тощо. 

3. Суспільні процеси, його виміри і рівні. 

4. Суспільство в цілому та наукові знання про суспільство. 

 

31. Особистісний розвиток учня, формування його соціальної і громадянської компетентностей 

шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, 

загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності, 

прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і 

різних думок – це:  

1. Завдання освітньої галузі. 

2. Мета освітньої галузі. 

3. Зміст освітньої галузі. 

4. Вимоги освітньої галузі. 

 

32. Оберіть метод інтерактивних технологій який використовується на уроках курсу «Я у світі» за 

для проведення взаємоопитування і за своєю сутністю є роботою в змінних парах. 

1. Полілог. 

2. Метод «Карусель». 

3. Мікрофон. 

4. Метод проект. 

 

33. Вкажіть логічну операцію над поняттям «українці»: « українці - українська нація - нація – 

суспільство». 

1. Логічність. 

2. Обмеження. 

3. Узагальнення. 

4. Поділ. 

 

34. Вкажіть порядок етапів формування понять з курсу «Я у світі»: 

1. Сприймання, відчуття, уявлення, узагальнення, систематизація. 

2. Уявлення, відчуття, систематизація, узагальнення. 

3. Уявлення, поняття, сприймання, відчуття, узагальнення. 

4. Відчуття, сприймання, уявлення, поняття, узагальнення поняття на більш високому рівні. 

 

35. До видів дидактичних ігор із курсу «Я у світі» за ігровими засобами НЕ належать: 

1. Робота з суспільствознавчим матеріалом (герб тощо). 

2. Робота з медіафайлами. 

3. Робота з предметами або іграшками. 

4. Словесні ігри («Так – ні», «Чомучки», «Міста», «Три слова про головне» тощо). 

 

36. Форма організації діяльності учнів, що дозволяє організовувати спостереження й вивчення 

різноманітних предметів і явищ у суспільних умовах – це: 

1. Екскурсії. 

2. Лабораторні роботи. 

3. Практичні роботи. 

4. Контрольні роботи. 

 

37. Який з перелічених нетрадиційних уроків, що використовують у початковій школі під час 

вивчення курсу «Я у світі» має таку характеристику: передбачає проблемне викладення теми з 

використанням евристичної бесіди, організації полілогів, дискусій, інсценізації діалогів. Найчастіше 

використовується під час вивчення етичних тем із курсу «Я у світі». 

1. Бінарний урок. 

2. Урок-діалог. 

3. Інтегрований урок. 

4. Урок-дискусія. 



 

38. Виявлення рівня навчальних досягнень учнів в курсі «Я у світі» відбувається в процесі: 

1. Діагностики. 

2. Контролю. 

3. Обліку. 

4. Оцінювання. 

 

39. Назвіть форму перевірки до якої відноситься спостереження у курсі «Я у світі»: 

1. Усна. 

2. Письмова. 

3. Практична. 

4. Не відноситься до форм перевірки. 

 

40.  До позакласних форми вивчення курсу «Я у світі» відноситься: 

1. Домашня робота. 

2. Факультатив. 

3. Ведення календаря природи. 

4. Проекти. 

 

41. Оберіть клас у якому розпочинається знайомство із країнами світу з курсу «Я у світі». 

1. 1 клас. 

2. 2 клас. 

3. 3 клас. 

4. 4 клас. 

 

42. Оберіть ефективний метод який застосовують у курсі «Я у світі» при вивчені різних країн світу у 

3 класі. 

1. Міні -проекти. 

2. Робота з підручником. 

3. Робота із зошитом. 

4. Рольова гра. 

 

43. Оберіть основні форми навчання  на уроках з курсу «Я у світі» за системою розвивального 

навчання. 

1. Колективні  та масові. 

2. Індивідуальні та групові. 

3. Фронтальні. 

4. Колективні та групові. 

 

44. Вкажіть  оптимальну тривалість міні-проектів на уроках з курсу «Я у світі». 

1. 1 урок . 

2. 2- 4 уроки. 

3. 3-6 уроків. 

4. 1 семестр. 

 

45. Визначте суспільствознавчу категорію. Цілісна характеристика окремої людини, оригінальність, 

самобутність її психічного складу; сукупність зовнішніх і внутрішніх якостей людини – це: 

1. Моральність. 

2. Чесність. 

3. Творчість. 

4. Індивідуальність. 

 

46. Визначте суспільствознавчу категорію. Визначення людиною свого місця в соціумі через 

визначення соціальних функцій та ролей. 

1. Самореалізація. 



2. Самоусвідомлення. 

3. Самовизначення. 

4. Самооцінка. 

 

47. Визначте суспільствознавчу категорію. Одна із форм суспільної свідомості; система поглядів і 

уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей – це: 

1. Моральність. 

2. Усвідомлення. 

3. Вираження. 

4. Індивідуальність. 

 

48. Вкажіть змістову лінію з курсу «Я у світі» яка має на меті сформувати уявлення про цінність 

моральних якостей, про неповторність і самоцінність кожної людини; про цінність свого життя і 

здоров’я; розуміти необхідність самоповаги і любові до себе. 

1. «Я - Людина». 

2. «Я – українець». 

3. «Я та інші». 

4. «Я – європеєць». 

 

49. Вкажіть форму проведення навчального проекту із змістової лінії «Я та інші» для 3 кл. на тему: 

«Історія та традиції моєї школи (класу)». 

1. Колективна. 

2. Масова. 

3. Індивідуальна. 

4. Парна. 

 

50. Вкажіть практичну роботу змістової лінії «Я та інші» для учнів 4 кл.  

1. Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну 

2. Написання  замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в місті/селі. 

3. Складання правил роботи в групі. 

4. Моделювання правомірних способів поведінки. 

 

51. Назвіть охарактеризований методичний принцип вивчення предмета «Я у світі»: відтворення 

об’єктів вивчення – людини і суспільства через їх цілісне бачення та у їх взаємозв’язках. 

1. Розвиток особистості. 

2. Цілісність і системність. 

3. Синтетичність. 

4. Гуманоцентризм, 

 

52. Назвіть охарактеризований методичний принцип вивчення предмета «Я у світі»: передбачає 

взаємозв’язок індивідуального і родового, регіонального і загальнонаціонального. 

1. Відкритість. 

2. Поєднання локального і глобального. 

3. Гармонізація відносин. 

4. Цілісність і системність. 

 

53. Назвіть документ на якому базується освітня галузь курсу «Я у світі»: 

1. Рекомендації  Ради Європи. 

2. Навчальна програма. 

3. Державний стандарт початкової освіти. 

4. Календарно-тематичне планування. 

 

54. Вкажіть із якою галуззю наук пов’язана подана тема «Про права дитини» з курсу «Я у світі». 

1. Безпека життєдіяльності. 

2. Філософія. 



3. Право. 

4. Етика. 

 

55. У книзі якого мислителя було зафіксовано намагання розмежувати суспільствознавство і 

природознавство? 

1. Арістотеля. 

2. О. Конта. 

3. В. Дільтеля. 

4. С. Мілля. 

 

56. Які ключові компетентності мають міждисциплінарний характер, інтегруються за допомогою всіх 

освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських навичок 

співжиття і співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм: 

1. Соціальна і предметна компетентності. 

2. Громадянська і предметна компетентності. 

3. Міжпредметна і комунікативна компетентності. 

4. Соціальна і громадянська компетентності. 

 

57. Вкажіть ефективну форму підведення підсумків результатів міні-проекту із змістової лінії  « Я – 

європеєць» на тему: «Усім світом охороняємо природу». 

1. Урок. 

2. Гра. 

3. Екскурсія. 

4. Конференція. 

 

58. Вкажіть умовивід розвитку поняття «українці» в курсі «Я у світі»: усі люди що народились в 

Україні називаються українцями. Тарасик українець, отже Тарасик народився в Україні. 

1. Узагальнений умовивід. 

2. Обмежений умовивід. 

3. Індуктивний умовивід. 

4. Дедуктивний умовивід. 

 

59. Позначте логічні операції які здійснюються над суспільствознавчими поняттями: 

1. Узагальнення, обмеження понять, поділ понять. 

2. Узагальнення, обмеження, порівняння. 

3. Поділ, узагальнення, конкретизація. 

4. Індукція і дедукція. 

 

60. Вкажіть охарактеризований краєзнавчий принцип у курсі «Я у світі»: 

1. Передбачає об’єднання відомостей з різних наук із метою створення цілісної картини світу в учнів. 

2. Обумовлює необхідність екологічної освіти та формування екологічної культури учнів. 

3. Говорить про необхідність широкого залучення краєзнавчого матеріалу. 

4. Вимагає вивчення системи знань про батьківщину, традиції, культуру свого народу, а також 

виховання громадянськості, поваги до рідної держави. 

 

61. У курсі суспільствознавства класифікація екскурсії здійснюється за кількома ознаками: 

1. За місцем у структурі навчального плану,  за обсягом змісту матеріалу, за місцем проведення. 

2. За місцем у структурі вивчення курсу,  за наявністю пізнавального матеріалу, за місцем 

проведення. 

3. За місцем у структурі вивчення курсу,  за обсягом змісту матеріалу, за місцем проведення. 

4. За обсягом змісту матеріалу, за місцем проведення, за дидактичною метою. 

 

62. Який з перелічених нетрадиційних уроків, що використовують у початковій школі під час 

вивчення курсу «Я у світі» має таку характеристику: урок, у якому процес пізнання відбувається 



шляхом організації взаємодії учасників педагогічного процесу. Основні форми роботи на такому 

уроці - колективна та групова. 

1. Бінарний урок. 

2. Урок-проект. 

3. Інтегрований урок. 

4. Інтерактивний урок. 

 

63. Як здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів у 3-4 класах з предмету «Я у світі»? 

1. Оцінювання не здійснюється. 

2. За національною шкалою. 

3. За 12-ти бальною шкалою. 

4. Вербально. 

 

64. Процес отримання інформації про стан об’єкту, який вивчається за допомогою сукупності 

методів та прийомів з курсу «Я у світі» - це: 

1. Діагностика. 

2. Контроль. 

3. Облік. 

4. Оцінка. 

 

65. До позаурочних форми вивчення курсу «Я у світі» належить: 

1. Домашня робота. 

2. Похід. 

3. Гурток. 

4. Свято. 

 

66. Батьківщинознавчий принцип спрямований на: 

1. Необхідність широкого залучення краєзнавчого матеріалу: вивчення природи, культури та 

традицій людей у тій місцевості, де живе дитина. 

2. Вивчення системи знань про батьківщину, традиції, культуру свого народу, а також виховання 

громадянськості, поваги до рідної держави. 

3.  Вивчення змін у суспільстві в певній місцевості: вивчення культури та традицій людей. 

4. Вивчення впливу антропогенних факторів при вивченні кожної теми курсу; обумовлює 

необхідність екологічної освіти та формування екологічної культури учнів. 

 

67. Визначте ключову компетенцію предмету «Я у світі» яка надає вміння будувати, осмислювати, 

аналізувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною 

довідковою літературою, уміння здійснювати комунікацію у групі та колективі. 

1. Соціальна компетентність. 

2. Компетентність уміння вчитися. 

3. Загальнокультурна компетентність. 

4. Інформаційно-комунікативна компетентність. 

 

68. Вкажіть  ефективний та рекомендований навчальною програмою вид роботи під час вивчення 

теми «Державні символи у моєму житті». 

1. Рольова гра. 

2. Соціальна акція. 

3. Навчальний проект. 

4. Створення фото колажу. 

 

69. Визначте суспільствознавче поняття. Світоглядна позиція яка веде до деградації духовності й 

громадянськості в людині, байдужого ставлення до власної історії, втрати спадкоємності поколінь, 

відмови від рідного, материнського, своєї мови і Батьківщини. 

1. Традицієзнавчий підхід. 

2. Етнопедагогіка. 



3. Національний нігілізм. 

4. Конформізм. 

 

70. Оберіть підхід який використовують у курсі «Я у світі»  під час вивчення різних країн світу. 

1. Індивідуальний підхід. 

2. Інтегрований підхід. 

3. Диференційований підхід. 

4. Традиційний підхід. 

 

71. Оберіть авторів навчально-методичного забезпечення з курсу «Я у світі» під час якого можна 

ефективно конструювати уроки  мандрівки за допомогою навчальних плакатів, макетів з паперу та 

творчих атласів. 

1. О.В.Тагліна, Г.Ж. Іванова. 

2. Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. 

3. О.Я. Савченко. 

4. М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. 

 

72. Оберіть  один з найбільш поширених методів у ТРВЗ-технологій на уроках курсу «Я у світі» . 

1. Метод спостереження. 

2. Метод демонстрування. 

3. Метод бесіди. 

4. Метод мозкової атаки. 

 

73. Вкажіть найефективнішу  форму  навчання на уроках  «Я у світі»  із застосуванням міні-проектів. 

1. Групова. 

2. Робота в трійках. 

3. Індивідуальна. 

4. Парна. 

 

74. Визначте суспільствознавчу категорію. Людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси 

загальнолюдського, суспільно-значущого та індивідуально-неповторного – це:  

1. Особистість. 

2. Індивід. 

3. Істота. 

4. Суб’єкт. 

 

75. Визначте суспільствознавчу категорію. Здатність людини реалізувати своє призначення, свою 

соціальну роль.  

1. Самореалізація. 

2. Самоусвідомлення. 

3. Самовизначення. 

4. Самооцінка. 

 

76. Назвіть охарактеризований методичний принцип вивчення предмета «Я у світі»: передбачає 

предметом навчальної дисципліни є сама людина, що під час вивчення усіх тем курсу їх зміст 

повинен пов’язуватися з людиною ( її потребами, інтересами, цілями, ідеалами та ін.). 

1. Розвиток особистості. 

2. Цілісність і системність. 

3. Синтетичність. 

4. Гуманоцентризм. 

 

77. Процес оволодіння зазначеним курсом, озброєння майбутніх вчителів початкової школи вміннями 

професійно виконувати завдання, передбачені програмою – це: 

1. Предмет методики викладання освітньої галузі. 

2. Мета навчальної дисципліни «Методика навчання суспільствознавства». 



3. Завдання навчальної дисципліни «Методика навчання суспільствознавства». 

4. Об’єкт методики викладання освітньої галузі. 

 

78. Яке з ряду понять НЕ належить до понятійного апарату навчальної дисципліни Методика 

навчання предмета «Я у світі»? 

1. Освітня галузь, методичні засади навчання, Земля – спільний дім. 

2. Методика навчання, феномен людини, соціальне середовище. 

3. Людські чесноти, соціальне середовище, Україна - незалежна держава. 

4. Освітня галузь, громадянство, природнича компетентність. 

 

79. Виберіть тему, до якої НЕ має зв’язку галузь «Історія». 

1. «Славетні українці». 

2. «Україна – незалежна держава». 

3. «Історичні скарби України». 

4. «Людина має творити добро». 

 

80. Із нижче перерахованих варіантів оберіть той, у якому вказано, на що НЕ були спрямовані 

розвідки 70-х років. 

1. На розмежування природознавства і суспільствознавства. 

2. На традиційне гуманітарне знання і соціальне знання як таке, що виникає на стику 

суспільствознавства, природознавства і технознавства. 

3. На типологізацію форм пізнання суспільної реальності. 

4. На розмежування на основі форми.  

 

81. Здатність людини активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою 

розвитку демократичного суспільства – це: 

1. Громадська компетентність.  

2. Предметна компетентність. 

3. Соціальна компетентність.  

4. Міжпредметна компетентність. 

 

82. Освітня галузь складається з таких змістових ліній: 

1. Людина і людина, Людина і суспільство, Людина як особистість. 

2. Людина серед  людей, Людина і людина, Людина в суспільстві. 

3. Людина як особистість, людина в суспільстві, Я – українець, Я – європеєць. 

4. Я – Людина, Я та інші, Я – українець, Я – європеєць. 

 

83. Вкажіть логічну операцію над поняттям. «Українці - жителі Львівської області – Львів’яни». 

1. Логічність. 

2. Обмеження. 

3. Узагальнення. 

4. Поділ. 

 

84. Що НЕ входить до шляхів розвитку суспільствознавчих понять? 

1. Виникнення. 

2. Розширення. 

3. Узагальнення. 

4. Поглиблення. 

 

85. Система дій з побудови, перетворення та використання моделі, елементи і відношення якої 

подібні до елементів і відношень реального суспільного об’єкта чи системи  - це: 

1. Експеримент в суспільствознавстві. 

2. Проектування в суспільствознавстві. 

3. Моделювання в суспільствознавстві. 

4. Спостереження в суспільствознавстві. 



 

86. Які з перелічених типів екскурсій з курсу «Я у світі» належать до ознаки «за місцем проведення 

екскурсії»: 

1. Дослідницька, суспільствознавча, виробнича, культурознавча. 

2. Природознавча, суспільствознавча, виробнича, культурознавча. 

3. Природознавча,  соціологічна,  виробнича, культурознавча. 

4. Виробнича, культурознавча, мистецтвознавча, природнича. 

 

87. Який з перелічених нетрадиційних уроків, що використовують у початковій школі під час 

вивчення курсу «Я у світі» має таку характеристику: проводяться після вивчення певної теми, 

розділу програми. Мета таких уроків - поглиблення й систематизація знань школярів з предмета. 

1. Бінарний урок. 

2. Урок-діалог. 

3. Інтегрований урок. 

4. Урок-дискусія. 

 

88. У всіх загальноосвітніх школах навчальна успішність учнів початкових класів із курсу «Я у світі» 

здійснюється на основі: 

1. Державного стандарту початкової школи. 

2. Програми для початкової школи. 

3. Орієнтованих вимог до діагностики та корекції навчальних досягнень учнів початкової школи. 

4. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

 

89. Процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета «Я  

у світі» відповідно до вимог чинних навчальних програм – це: 

1. Облік. 

2. Діагностика. 

3. Оцінювання. 

4. Контроль. 

 

90. До позакласних форми вивчення курсу «Я у світі»  НЕ відноситься: 

1. Домашня робота, ведення календаря. 

2. Спостереження, дослід. 

3. Клуби, гуртки. 

4. Конференції, вікторини. 

 

91. Вкажіть змістову лінію з курсу «Я у світі» розкриття  якої дає можливість навчити учня 

застосовувати набуті знання для вироблення рис характеру, які забезпечують життєвий успіх 

(наполегливість, старанність, працелюбство, моральність).  

1. «Я – європеєць». 

2. «Я – українець». 

3. «Я та інші». 

4. «Я - Людина». 

 

92. Вкажіть форму проведення навчального проекту із змістової лінії «Я-Людина» для 4 кл. на тему: 

«Постать, що подолала життєві труднощі». 

1. Колективна. 

2. Групова. 

3. Індивідуальна. 

4. Парна. 

 

93. Вкажіть підхід у вивчені суспільствознавчого матеріалу в якому людино-формуючий фактор 

виступає основою даного підходу. 

1. Традицієзнавчий підхід. 

2. Компетентнісний підхід. 



3. Особистісно зорієнтований підхід 

4. Гуманістично зорієнтований підхід. 

 

94. Визначте вид роботи з учнями 3 кл. під час вивчення змістової лінії «Я та інші». 

1. Складання правил роботи в групі. 

2. Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до членів сім’ї. 

3. Складання листа до ровесника - іноземця про свою країну. 

4. Моделювання правомірних способів поведінки. 

 

95. Вкажіть державні вимоги до навчальних досягнень учнів для учнів 4 кл. змістової лінії «Я та 

інші». 

1. Дбає про пам’ятки природи, історії та культури України. 

2. Дбає про збереження природних об’єктів, цілісність майна та ощадливе використання ресурсів 

школи, місцевої громади,  до яких він/ вона належить. 

3. Має уявлення про Землю як спільний дім для всіх людей, необхідність толерантного ставлення до 

різноманітності культур, звичаїв народів. 

4. Розробляє власні завдання для досягнення успіху. 

 

96. Визначте ключову компетенцію предмету «Я у світі» яка відповідає за усвідомлення своїх прав і 

обов’язків, використання моделей поведінки, які відповідають нормам моралі і права, здатності 

критично мислити, приймати рішення, виявляти громадянську позицію у ставленні до природи, до 

людей, до самого себе. 

1. Соціальна компетентність. 

2. Громадянська компетентність. 

3. Загальнокультурна компетентність. 

4. Інформаційно-комунікативна компетентність. 

 

97. Вкажіть  ефективний  та рекомендований  навчальною програмою  вид  роботи  під час вивчення 

теми «Сім чудес України». 

1. Рольова гра. 

2. Соціальна акція. 

3. Навчальний проект. 

4. Створення фото колажу. 

 

98. Краєзнавчий принцип передбачає: 

1. Необхідність широкого залучення краєзнавчого матеріалу: вивчення природи, культури та 

традицій людей у тій місцевості, де живе дитина. 

2. Вивчення впливу антропогенних факторів при вивченні кожної теми курсу; обумовлює 

необхідність екологічної освіти та формування екологічної культури учнів. 

3. Вивчення сезонних змін у природі в певній місцевості: спостереження за замінами в живій та 

неживій природі в різні пори року. 

4. Вивчення змін у суспільстві в певній місцевості: вивчення культури та традицій людей 

 

99. Визначте ключову компетенцію предмету «Я у світі» яка має здатність сприймати духовно-

моральні основи життя людини, досягнення національної та світової культури, застосувати методи 

самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності, опановувати моделі толерантної поведінки 

та стратегії конструктивної діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших 

відмінностей між народами, різноманітності світу та людської цивілізації. 

1. Компетентність уміння вчитися. 

2. Міжпредметна естетична компетентність. 

3. Загальнокультурна компетентність. 

4. Комунікативна компетентність. 

 

100. Оберіть ефективний прийом який застосовують для пояснення теми при вивченні різних країн 

світу з курсу «Я у світі». 



1. Учень виступає у ролі вчителя. 

2. Інструктаж. 

3. Консультація 

4. Робота в зошитах. 
 

 


