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1. Методика навчання української мови в початкових класах – це:
1. Педагогічна наука, що визначає теоретичні засади навчання мови учнів І—4 класів і
рекомендує найефективніші методи і прийоми удосконалення мовленнєвого розвитку
молодших школярів, формування у них засобами мови і літератури наукового уявлення про
мову як знакову систему.
2. Педагогічна наука, що визначає методи і прийоми удосконалення мовленнєвого розвитку
молодших школярів, формування у них засобами мови і літератури наукового уявлення про
мову як знакову систему.
3. Лінгвістична наука, що визначає теоретичні засади навчання мови учнів І—4 класів і
рекомендує найефективніші методи і прийоми удосконалення мовленнєвого розвитку
молодших школярів, формування у них засобами мови і літератури наукового уявлення про
мову як знакову систему.
2. Котре твердження є правильним:
1. Від живого абстрактного мислення до практики – такою є методологічна основа навчання
методики української мови.
2. Від спостереження за мовним явищем до абстрактного мислення та аналізу і від нього до
практики (застосування в процесі мовлення) – такою є методологічна основа навчання мови.
3. Від абстрактного мислення до практики й аналізу – такою є методологічна основа
навчання мови.
3. Методика української мови як наука спирається на суміжні дисципліни:
1. Мовознавство, літературознавство, педагогіку, психологію, логіку, хімію.
2. Філософію, логіку, педагогіку, математику, психолінгвістику, літературознавство.
3. Лінгвістику, літературознавство, філософію, педагогіку, психологію, анатомію і
фізіологію.
4. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти галузь «українська
мова» будується за такими змістовими лініями:
1. Комунікативна, лінгвістична, лінгвоукраїнознача.
2. Комунікативна, лінгвістична, мовознавча, лінгвокраїнознавча.
3. Лінгвістична, лінгвоукраїнознавча, культурологічна.
5. У котрому рядку названо вчених, що працювали в галузі методики навчання
української мови в початкових класах?
1. Дорошенко С.І., Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Савченко О.Я., Ушинський К.Д.
2. Дорошенко С.І., Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Мацько Л.С., Савченко О.Я.
3. Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Савченко О.Я., Варзацька Л.О., Шкуратяна Н.Г.
6. У котрому рядку правильно названі методи наукового педагогічного дослідження в
галузі методики навчання української мови?
1. Спостереження за навчальним процесом, анкетування, вивчення позитивного досвіду
вчителів-практиків, експеримент.
2. Спостереження за навчальним процесом, анкетування, експеримент, впровадження
результатів дослідження у практику навчання української мови.3. Спостереження за 
навчальним процесом, вивчення позитивного досвіду вчителів-
практиків, пошук нових методів та прийомів навчання, визначення доцільності додаткових
навчальних засобів.
7. До якої галузі наук належить методика викладання української мови?
1. Педагогічна наука.
2. Лінгвістична наука.
3. Психологічна наука.
8. Яка зі змістових ліній програми передбачає засвоєння загальних знань про одиниці



різних мовних рівнів?
1. Мовна.
2. Мовленнєва.
3. Соціокультурна.
4. Діяльнісна.
9. Методика викладання української мови належить до педагогічних наук тому:
1. Що предметом її дослідження є українська мова.
2. Що наука використовує основні методи педагогіки.
3. Що досліджує закономірності навчального процесу.
4. Що предметом її дослідження є процес оволодіння українською мовою в умовах навчання
дітей у школі.
10. Подане визначення «спосіб упорядкованої діяльності вчителя та учнів, спрямований
на розв’язання навчально-виховних завдань» співвідноситься з терміном:
1. Принцип.
2. Прийом.
3. Метод.
4. Аналіз.
11. Яка зі змістових ліній програми передбачає розвиток усного і писемного мовлення
учнів, їх вміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу:
1. Мовна.
2. Мовленнєва.
3. Соціокультурна.
4. Діяльнісна.
12. Який із типів уроків граматики є найпоширенішим у початкових класах?
1. Урок засвоєння нових знань.
2. Урок узагальнення і систематизації знань.
3. Нестандартний урок.
4. Комбінований урок.
13. У початковому етапі навчання мови виділено певні аспекти роботи. Знайдіть
зайвий:
1. Навчання грамоти.
2. Мовленнєва діяльність.
3. Читацька діяльність.
4. Знання про мову, мовні уміння.
14. За джерелом знань методи навчання мови класифікуються:
1. Наочні, словесні, практичні.
2 Словесні, наочні, метод вправ.
3. Наочні, догматичні, словесні.15. За джерелом знань методи навчання мови 
класифікуються:
1. Наочні, словесні, практичні, проблемні.
2 Словесні, наочні, метод вправ, дослідницькі.
3. Наочні, словесні, практичні.
16. За джерелом знань методи навчання мови класифікуються:
1. Наочні, словесні, практичні.
2 Пояснювально-ілюстративні, словесні, наочні.
3. Наочні, догматичні, словесні.
17. За джерелом знань методи класифікують на словесні, наочні та:
1. Репродуктивні.
2. Практичні.
3. Комунікативні.
18. До якої групи методів належить бесіда?
1. Словесних.



2. Практичних.
3. Наочних.
19. До методів, класифікованих за джерелом знань, не належать:
1. Словесні.
2. Практичні.
3. Репродуктивні.
4. Наочні.
20. Вкажіть метод, який не належить до інтерактивних:
1. Мозковий штурм.
2. Пояснювально-ілюстративний метод.
3. Метод проектів.
4. «Мікрофон».
21. За характером керівництва розумовою діяльністю методи навчання мови
класифікуються:
1. Пояснювально-ілюстративний, догматичний, проблемний, дослідницький.
2. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, продуктивний, дослідницький.
3. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, дослідницький.
22. За характером керівництва розумовою діяльністю методи навчання мови
класифікуються:
1. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, дослідницький.
2. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, евристичний, дослідницький.
3. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, продуктивний, дослідницький.
23. До дидактичних засобів навчання мови в початковій школі належать:
1. Слово вчителя, навчально-методичний комплекс, технічні засоби, посилення мотивації
навчальної діяльності учнів.
2. Слово вчителя, навчально-методичний комплекс, активізація навчальної діяльності учнів,
нові інформаційні технології.
3. Слово вчителя, навчально-методичний комплекс, технічні засоби, нові інформаційні
технології.
24. До дидактичних засобів навчання мови в початковій школі належать:1. Слово вчителя, 
навчально-методичний комплекс, технічні засоби, нові інформаційні
технології.
2. Слово вчителя, навчально-методичний комплекс, активізація навчальної діяльності учнів,
нові інформаційні технології.
3. Слово вчителя, навчально-методичний комплекс, технічні засоби, нові інформаційні
технології, посилення мотивації навчальної діяльності учнів.
25. У котрому рядку названо неіснуючий тип уроку?
1. Урок засвоєння нових знань, урок осмислення знань, комбіновані уроки, уроки аналізу
письмових робіт.
2. Урок застосування умінь і навичок, урок актуалізації раніше засвоєних знань, урок
розвитку зв’язного мовлення.
3. Нетрадиційні уроки, урок узагальнення і систематизації, урок застосування знань, умінь і
навичок, урок організації навчальної діяльності.
26. У котрому рядку порушено структуру комбінованого уроку?
1. Організаційний момент, актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання,
закріплення вивченого матеріалу, повідомлення і сприймання нового матеріалу, підведення
підсумків і повідомлення домашнього завдання.
2. Організаційний момент, перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань,
повідомлення і сприймання нового матеріалу, закріплення вивченого матеріалу, підведення
підсумків і повідомлення домашнього завдання.
3. Організаційний момент, перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань,
закріплення вивченого матеріалу, підведення підсумків і повідомлення домашнього



завдання.
27. Визначіть термін чи поняття, якими ви не скористаєтеся при відповіді на тему
«Наукові основи методики української мови»:
1. Мовленнєва діяльність.
2. Мовознавство.
3. Психологія.
4. Психолінгвістика.
5. Пунктуація.
28. Залежно від дидактичної мети бесіди поділяються на:
1. Творчі.
2. Вступні.
3. Супроводжувальні.
4. Підсумкові.
Вкажіть неправильну відповідь.
29. Навчальна література, що репрезентує знання і види діяльності з предмета
«Українська мова» відповідно до Державного стандарту та вимог навчальної програми з
урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку, – це:
1. Шкільний підручник.
2. Науковий посібник.
3. План-конспект уроку.
4. Навчальна програма.
30. Суть фронтальної навчальної діяльності полягає у:
1. Самостійному виконанні школярем навчальних завдань.
2. Виконанні навчальних завдань у групах.
3. Виконанні всіма учнями класу спільного завдання під безпосереднім керівництвом
учителя.4. Виконанні контрольних завдань.
31. Яка з перелічених ознак характерна винятково для уроків нестандартного типу?
1. Виконання тренувальних вправ.
2. Гнучкість структурної побудови.
3. Застосування фронтальної форми організації навчальної діяльності учнів.
4. Чітка структурна композиція уроку.
32. У котрому рядку правильно названі інтерактивні методи навчання української
мови?
1. Метод проектів, метод ПРЕС, евристичний метод, історичний метод.
2. Метод ПРЕС, мозковий штурм, проблемний метод, евристичний метод.
3. Мозковий штурм, метод проектів, метод ПРЕС, метод гронування.
33. Найпоширенішим типом уроку в початковій школі є:
1. Ннестандартний.
2. Узагальнюючий урок.
3. Комбінований.
34. Урок із незвичною структурою та формою називають:
1. Нетрадиційним.
2. Нестандартним.
3. Комбінованим.
35. Аналіз (поділ слів на звуки, фонеми, склади, морфеми), синтез (утворення складів,
слів, словосполучень, речень), порівняння (різна вимова голосних і приголосних), мовний
розбір (частковий і повний), списування (як орфографічна вправа) – це:
1. Методи навчання.
2. Прийоми навчання.
3. Засоби навчання.
36. Підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали для учнів (таблиці,
картини, роздавальний та демонстративний матеріал), методичні посібники для вчителя – це:



1. Дидактичні прийоми навчання.
2. Навчально-методичний комплекс.
3. Ілюстративний матеріал.
37. До дидактичних засобів навчання української мови належать:
1. Слово вчителя, навчально-методичний комплекс, різноманітні технічні засоби.
2. Навчально-методичний комплекс, технічні засоби навчання. мультимедійні засоби
навчання.
3. Навчально-методичний комплекс, технічні засоби навчання, роздавальний матеріал.
38. Основною змістовою лінією мовної освіти у структурі Державного стандарту
початкової ланки загальноосвітньої школи є:
1. Діяльнісна.
2. Соціокультурна.
3. Комунікативна.
4. Лінгвістична.
39. Зміст навчання української мови у 1–4 класах визначають:
1. Підручники з української мови.
2. Програма з української мови.
3. Посібник для вчителів.4. Методичні рекомендації.
40. Назвіть основний принцип, на якому базується специфіка побудови програми для
учнів 1–4 класів:
1. Концентризму.
2. Науковості.
3. Логічності.
4. Посильності.
41. Теоретична методика вивчає:
1. Методи та прийоми навчання мови.
2. Впровадження конкретних методів та прийомів у процес вивчення мови.
3. Наукові основи методики викладання мови.
4. Сучасну українську літературну мову.
42. Демонстраційними матеріалами у процесі навчання грамоти є:
1. Розрізна азбука для синтезу літер у склади, завдання на розвиток поетичної творчості,
складові таблиці, предметні ілюстрації;
2. Завдання на розвиток поетичної творчості, таблиці рукописних та друкованих літер,
складові таблиці, предметні ілюстрації;
3. Розрізна азбука для синтезу літер у склади, таблиці рукописних та друкованих літер,
складові таблиці, предметні ілюстрації.
43. Урок – це:
1. Організаційний елемент навчального процесу, об’єднаний у смисловому, часовому та
організаційному аспектах;
2. Організаційний елемент навчального процесу, який забезпечує засвоєння учнями певної
суми знань, умінь та навичок;
3. Організаційний елемент навчального процесу, який структурується відповідно до
навчальної, розвивальної та виховної мети.
44. Які вправи з розвитку зв’язного мовлення характеризуються найбільшим ступенем
самостійності учнів?
1. Розгорнуті відповіді на запитання.
2. Конструктивні вправи.
3. Творчі вправи.
4. Декламування вивченого напам’ять.
45. У котрому рядку подано правильне твердження?
1. Першим в історії початкової мовної освіти був метод заучування готових зразків.
2. Комунікативні методи розвитку мовлення ґрунтуються на тому, що мова передається з



покоління в покоління і засвоюється дітьми шляхом наслідування.
3. Імітативні методи ґрунтуються на комунікативній функції мови, тобто її призначенні
бути засобом спілкування.
46. Назвіть автора навчального посібника «Навчання мови і мовлення на основі тексту»:
1. М.С.Вашуленко.
2. Л.О.Варзацька.
3. С.І.Дорошенко.
4. Л.С.Виготський.
47. Із наведених вправ виберіть «зайву», що не належить до конструктивних:
1. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів.
2. Визначення меж речень у тексті.3. Побудова речення за запитаннями.
4. Поширення речень за запитаннями.
48. До творчих вправ не належить складання речень:
1. На задану тему.
2. За сюжетним малюнком.
3. За поданою синтаксичною схемою.
49. У котрому твердженні допущена помилка?
1. Сучасна методика рекомендує вчителеві самому фіксувати і виправляти всі пунктуаційні
помилки.
2. Здебільшого перевірка робіт учителем не стимулює учнів на свідоме виправлення власних
помилок.
3. Важливо фіксувати не тільки типові помилки класу, але й типові індивідуальні помилки,
допущені кожним учнем.
50. За характером керівництва розумовою діяльністю учнів методи навчання граматики
поділяються на:
1. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий,
дослідницький.
2. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, аналітико-синтетичний, частково-
пошуковий, дослідницький.
3. Пояснювально-ілюстративний, аналітико-синтетичний, метод цілих слів, частково-
пошуковий, дослідницький.
51. Виберіть правильне твердження:
1. Від живого абстрактного мислення до практики – такою є методологічна основа навчання
методики.
2. Від спостереження за мовним явищем до абстрактного мислення та аналізу і від нього до
практики (застосування в процесі мовлення) – такою є методологічна основа навчання мови.
3. Від абстрактного мислення до практики й аналізу – такою є методологічна основа
навчання мови.
52. У котрому рядку є зайвий компонент?
1. Евристичний, проблемний, частково-проблемний, пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний, синтетичний.
2. Науковості, доступності, наочності, систематичності і послідовності, наступності і
перспективності.
3. Аналіз, синтез, порівняння, мовний розбір, списування.
53. Списування, письмо під диктовку, самостійні види роботи з елементами творчості –
це:
1. Види робіт з граматики.
2. Види робіт з лексики.
3. Види робіт з письма.
54. Увага до матерії мови, розуміння мовних значень, оцінка виразності мовлення,
розвитку чуття мови, координації усного і писемного мовлення, пришвидшення темпу
навчання – це:



1. Лінгводидактичні принципи.
2. Загальнодидактичні принципи.
3. Завдання методики навчання мови.55. Система способів діяльності суб’єктів навчального 
процесу, сукупність прийомів,
спрямованих на досягнення певної мети засвоєння мовного матеріалу – це:
1. принципи навчання.
2. Прийоми навчання.
3. Методи навчання.
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
56. Основним принципом навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом є:
1. Наочність.
2. «Від звука до букви».
3. Частотність.
4. Складове читання.
57. Для якого із зазначених методів навчання грамоти одиницею читання є звук?
1. Буквоскладального.
2. Звукового.
3. Побуквеного.
4. Слухового.
58. Назвіть авторів видання альтернативного «Букваря»:
1. О.Н.Хорошківська, І.П. Ґудзик.
2. М.Д.Захарійчук, В.О.Науменко.
3. М.С.Вашуленко, Н.Ф.Скрипченко.
4. О.Я.Савченко, В.О.Науменко.
59. Історично методи навчання грамоти класифікуються:
1. Цілих слів, звуковий аналітико-синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий
синтетичний), евристичний.
2. Буквоскладальний синтетичний, складовий синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий
синтетичний, звуковий аналітико-синтетичний, метод цілих слів.
3. Буквоскладальний синтетичний, складовий синтетичний, проблемний, звуковий
аналітичний, звуковий синтетичний, звуковий аналітико-синтетичний, метод цілих слів.
60. За яких умов можливе об’єднання учнів різних класів?
1. На групі продовженого дня.
2. У малокомплектній школі.
3. На інтерактивних уроках.
61. До методів навчання письма не належить:
1. Лінійний.
2. Копіювальний.
3. Генетичний.
4. Репродуктивний.
62. Попереднє письмо елементів букв та приєднання нових елементів до уже відомих
передбачає такий метод навчання письма:
1. Лінійний.
2. Копіювальний.
3. Генетичний.
4. Репродуктивний.
63. Скільки літер в українській мові використовується для позначення голосних звуків?
1. Шість.2. Десять.
3. Чотири.
64. Скільки звуків в українській мові?
1. 32.
2. 38.



3. 33.
65. Скільки приголосних звуків в українській мові?
1. 32.
2. 38.
3. 33.
66. Які з груп приголосних не можуть бути м’якими?
1. Передньоязикові.
2. Губні.
3. Середньоязикові.
67. Виберіть правильну відповідь: Азбука рухлива (розрізна). – це:
1. Навчально-методичний посібник, який використовується для формування орфографічної
навички.
2. Посібник, який використовується для проведення звуко-буквеного аналізу й синтезу слів.
3. Навчально-методичний посібник з навчання грамоти: комплект карток із надрукованими на
них буквами, знаками, цифрами, кожних по декілька екземплярів, який використовується при
звуко-буквеному аналізі й синтезі слів, конструюванні слів на набірному полотні; в
подальшому – для формування орфографічної навички.
68. До прийомів звукового аналізу не належить:
1. Підкреслене вимовляння одного із звуків у слові.
2. Виділення звука зі слова на основі словесного опису і спостереження за артикуляцією.
3. Зіставлення слів, які різняться одними звуком.
4. Усічення, нарощування букв, складів на початку і в кінці слів.
69. Букви на позначення голосних звуків першокласники вивчають у такий період
навчання грамоти:
1. Добукварний.
2. Букварний.
3. Пілябукварний.
70. До прийомів звукового аналізу не належить:
1. Утворення складів із двох звуків.
2. Виділення звука зі слова.
3. Зіставлення слів, які розрізняються одним звуком.
4. Впізнавання певного звука у названих учителем словах.
71. Порядок розміщення і вивчення літер у сучасних букварях відбувається з
урахуванням:
1. Порядку їх розташування у сучасному алфавіті.
2. Їх частотноті в українському письмі.
3. Особливостей написання.
4. Особливостей звучання.
72. Навчання письма у період оволодіння грамотою здійснюється за певними методами.
Виберіть зайвий:1. Лінійний.
2. Копіювальний.
3. Тактовий.
4. Репродуктивний.
5. Генетичний.
73. Українське письмо є:
1. Буквеним.
2. Малюнковим.
3. Звуковим.
4. Звуко-буквеним.
74. Підготовка руки дитини до письма здійснюється у:
1. Добукварний період навчання грамоти.
2. Букварний період.



3. Післябукварний період.
4. Протягом трьох періодів оволодіння грамотою.
75. Для позначення звуків на письмі кожна мова має свою систему знаків – графіку. Яке
письмо вважається найдавнішим?
1. Уставне.
2. Ідеографічне.
3. Піктографічне.
4. Ієратичне
76. Вкажіть на особливості уроку в добукварний період:
1. Відсутність домашнього завдання; нетривалість окремих видів навчальної діяльності;
використання прийомів навчання мови, що передбачають рухову активність школярів;
практичний характер навчальних завдань.
2. Інтеграція усіх видів мовленнєвої діяльності, відсутність домашнього завдання,
практичний характер навчальних завдань.
77. Підготовка майбутніх школярів до читання і письма передбачає такі напрямки:
1. Формування навичок літературної вимови.
2. Формування каліграфічної навички.
3. Розвиток фонематичного слуху.
4. Усвідомлення неспівпадання вимови і написання.
78. У якому класі молодші школярі вивчають алфавіт?
1. 1-му.
2. 2-му.
3. 3-му.
79. Із яким класом співвідноситься період навчання грамоти?
1. Першим.
2. Другим.
3. Третім.
80. На скільки періодів поділяється процес навчання грамоти?
1. На два.
2. На три.
3. На чотири.
81. Які прийоми становлять підґрунтя основного методу навчання грамоти?1. Узагальнення 
та систематизації.
2. Аналізу та синтезу.
3. Аналізу та порівняння.
82. Коли здійснюється підготовка руки дитини до письма?
1. У добукварний період.
2. У дошкільному закладі.
3. У 2-му класі.
83. Прийомами звукового аналізу є:
1. Підкреслене вимовляння одного із звуків у слові, впізнавання і виділення з тексту
найчастіше вживаного звука, виділення звука на основі словесного опису.
2. Виділення звука на основі словесного опису, зіставлення слів з різницею в один звук,
впізнавання звука та визначення його позиції.
3. Підкреслене вимовляння одного із звуків у слові, впізнавання і виділення з тексту
найчастіше вживаного звука, виділення звука на основі словесного опису; зіставлення слів з
різницею в один звук, впізнавання звука та визначення його позиції, самостійний добір слів з
певним звуком.
84. Прийомами звукового синтезу є:
1. Утворення відкритих складів, злиття приголосного з усіма вивченими голосними, до
названого складу дібрати подібний з м’яким приголосним, утворити сполучення звуків за
зразком, утворити сполучення аналогічні (з іншими звуками).



2. Утворення злиття приголосного з голосним, добір подібного складу з м’яким
приголосним, утворення аналогічних звукових сполучень.
3. Утворення злиття з приголосного і голосного, утворити склад з трьох звуків, утворення
складу приголосного з усіма вивченими голосними, підбір складу з м’яким приголосним,
утворення сполучень за зразком, утворення аналогічних звукових сполучень.
85. У формуванні графічної навички письма виділяються такі технічні етапи:
1. Підготовчі вправи, засвоєння основних елементів літер, письмо окремих рядкових літер,
засвоєння правил поєднання букв у склади і слова, відпрацювання плавного, ритмічного
письма.
2. Підготовчі вправи у вигляді уявного письма, вправи в зошиті за зразками букв,
накреслених пунктирними лініями, самостійний запис 2-3 букв, запис букв у ритмі, запис
найпростіших слів під диктовку.
3. Вправи в зошиті за зразками букв, накреслених пунктирними лініями, самостійний запис
2-3 букв, запис букв у ритмі, списування з дошки, вибіркове списування, запис букв, складів і
найпростіших слів під диктовку.
86. Підготовчі артикуляційно-слухові вправи:
1. Активне вимовляння виділених звуків і спостереження за їх артикуляцією, віднесення до
приголосних (голосних), твердих (м’яких) і позначення їх фішками, вправи на впізнавання
звуків у заданих словах, самостійний добір учнями слів з відповідним звуком, виконання
аналітичних та синтетичних вправ.
2. Активне вимовляння виділених звуків і спостереження за їх артикуляцією, віднесення до
приголосних (голосних), твердих (м’яких) і позначення їх фішками, вправи на впізнавання
звуків у заданих словах, самостійний добір учнями слів з відповідним звуком, колективне
читання-аналіз речень.
3. Віднесення до приголосних (голосних), твердих (м’яких) і позначення їх фішками, вправи
на впізнавання звуків у заданих словах, самостійний добір учнями слів з відповідним звуком,
виконання аналітичних та синтетичних вправ.
87. Основними принципами навчання грамоти є:1. У формуванні в дітей початкових умінь 
читати й писати слід іти від звука до букви,
одночасно-паралельне опрацювання парних твердих та м’яких приголосних, забезпечення
складового читання (злите прочитування приголосного з голосним, дво- і трискладових слів).
2. У формуванні в дітей початкових умінь читати й писати слід іти від букви до звука,
одночасно-паралельне опрацювання парних твердих та м’яких приголосних, забезпечення
складового читання (злите прочитування приголосного з голосним, дво- і трискладових слів).
3. У формуванні в дітей початкових умінь читати й писати слід іти від букви до звука,
одночасно-паралельне опрацювання парних твердих та м’яких приголосних, забезпечення
складового читання (злите прочитування голосного з приголосним, дво- і трискладових слів).
88. Методика навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом була
розроблена:
1. В.О.Сухомлинським.
2. М.О.Корфом.
3. К.Д.Ушинським.
89. На кінець добукварного періоду навчання грамоти учні набувають таких знань і вмінь:
1. Правильно вимовляти всі звуки, розрізняти на слух і за способом артикулювання голосні і
приголосні звуки, розрізняти на слух і за артикуляцією тверді і м’які, утворювати злиття 
будь-
якого твердого чи м’якого приголосного з голосними звуками, ділити слова на склади і
визначати наголошений склад, читати послідовно всі звуки в слові та будувати схеми слів.
2. Правильно вимовляти всі звуки, розрізняти на слух і за способом артикулювання голосні і
приголосні звуки, розрізняти на слух і за артикуляцією тверді і м’які, утворювати злиття 
будь-
якого твердого чи м’якого приголосного з голосними звуками, ділити слова на склади і



визначати наголошений склад, називати послідовно всі звуки в слові та будувати звуко-
складові схеми слів.
3. Правильно вимовляти всі звуки, розрізняти на слух і за способом артикулювання голосні і
приголосні звуки, утворювати злиття будь-якого твердого чи м’якого приголосного з
голосними звуками, ділити слова на склади і визначати наголошений склад, читати 
послідовно
всі звуки в слові та будувати звуко-складові схеми слів.
90. Підкреслене вимовляння одного із звуків, упізнавання й виділення з тексту
найчастіше вживаного звука, виділення звука зі слова на основі словесного опису, 
зіставлення
слів, які розрізняються одним звуком, це:
1. Прийоми звукового аналізу.
2. Прийоми звукового синтезу.
3. Методи навчання грамоти.
91. За якими напрямами рекомендується проводити роботу з аудіювання?
1. Аудіювання під час пояснення нового матеріалу, аудіювання як елемент діалогічного
мовлення, аудіювання як спеціальний різновид навчальних вправ.
2. Аудіювання під час пояснення нового матеріалу, коли особливо інтенсивно формуються
звукові образи мовних елементів, аудіювання як спеціальний різновид навчальних вправ.
3. Аудіювання під час пояснення нового матеріалу, аудіювання як елемент діалогічного
мовлення, коли формуються вміння говорити і виникає обумовлена необхідність, що без
аудіювання неможливе спілкування.
92. Буквоскладальний синтетичний, складовий синтетичний, звуковий аналітичний,
звуковий синтетичний, звуковий аналітико-синтетичний – це:
1. Прийоми навчання грамоти.
2. Методи навчання грамоти;
3. Принципи навчання грамоти.93. Підкреслене вимовляння одного із звуків, упізнавання й 
виділення з тексту
найчастіше вживаного звука, виділення звука зі слова на основі словесного опису, 
зіставлення
слів, які розрізняються одним звуком, це:
1. Прийоми звукового аналізу.
2. Прийоми звукового синтезу.
3. Методи навчання грамоти.
94. Утворити злиття двох звуків, до названого складу дібрати подібний (твердий або
м’який), утворити за зразком сполучення голосного звука з різними приголосними звуками –
це:
1. Прийоми звукового аналізу.
2. Прийоми звукового синтезу.
3. Методи навчання грамоти.
95. Аналіз графічної будови літер (з яких елементів вона складається), написання її за
зразком з додатковими орієнтирами (стрілочками), визначення послідовності накреслення 
всіх
складових елементів літери – це:
1. Тренувальні вправи.
2. Підготовчі вправи.
3. Вправи на закріплення.
96. Визначення автора, назву видавництва, рік видання, обсяг, основні програмові
завдання, системи умовних позначень і їх відповідність лінгвістичній природі кожної мовної
одиниці, оцінка змісту ілюстративного матеріалу підручника, його адекватність розвитку
мовлення та збагачення словникового запасу, наявність у ньому завдань для розвитку
загальнонавчальних умінь і навичок – це:



1. Будова Букваря.
2. Схема аналізу Букваря.
3. Прийоми роботи з Букварем.
97. Як називався буквар для дорослих, створений Т.Шевченком?
1. «Буквар южнорусский»;
2. «Українська граматика»;
3. «Український Буквар».
98. Розвиток мовлення в добукварний період передбачає:
1. Вдосконалення звуковимови, збагачення, уточнення й активізацію словникового запасу
дітей, удосконалення граматичної будови усного й писемного мовлення, роботу над 
культурою
мовлення і спілкування;
2. Вдосконалення звуковимови, збагачення, уточнення й активізацію словникового запасу
дітей, удосконалення граматичної будови усного мовлення, роботу над культурою мовлення і
спілкування;
3. Вдосконалення звуковимови, збагачення, уточнення й активізацію словникового запасу
дітей, удосконалення граматичної будови усного й писемного мовлення.
99. Простим, але ефективним засобом загальнорозумового і мовленнєвого розвитку
молодших школярів є:
1. Словниково-логічні вправи на усвідомлення дітьми взаємного співвідношення родових і
видових понять, на вилучення «зайвого» поняття, на доповнення логічного ряду.
2. Словниково-логічні вправи на усвідомлення дітьми взаємного співвідношення родових і
видових понять, на вилучення «зайвого» поняття, на протиставлення предметів за різними
ознаками;3. Словниково-логічні вправи на усвідомлення дітьми взаємного співвідношення 
родових і
видових понять, на вилучення «зайвого» поняття, на доповнення логічного ряду, на
протиставлення предметів за різними ознаками.
100. До прийомів навчання каліграфічного письма не належить:
1. Письмо за контуром.
2. Письмо «сухим пером».
3. Запис складів і перевірка їх шляхом перечитування.
4. Калькування.
5. Письмо букви за зразком учителя.
101. Практика сучасної малокомплектної школи доводить, що найдоцільнішим є
поєднання:
1. 1-го і 3-го класів.
2. 1-го і 4-го класів.
3 . 1-го і 2-го класів.
4. -го і 4-го класів.
102. Який із зазначених процесів не належить до видів мовленнєвої діяльності?
1. Читання.
2. Письмо.
3. Аудіювання.
4. Слухання.
103. Яка зі змістових ліній програми з української мови передбачає формування
загальнонавчальних умінь та навичок?
1. Мовна.
2. Мовленнєва.
3. Соціокультурна.
4. Діяльнісна.
104. Термін «аудіювання» означає:
1. Слухання.



2. Одночасне слухання та розуміння усного мовлення.
3. Слухання та переказування.
105. Коли відбувається формування загальнопізнавальних умінь та навичок?
1. У букварний період навчання грамоти.
2. В дошкільному віці.
3. Протягом навчання у першому класі.
106. Яка тривалість передбачена програмою для добукварного періоду навчання
грамоти?
1. Півроку.
2. Один місяць.
3. Два місяці.
107. Виберіть правильну відповідь: Азбука в малюнках – це:
1. Навчально-методичний посібник з навчання грамоти, який містить яскраві малюнки до
кожної букви алфавіту, що легко запам’ятовуються.
2. Навчально-методичний посібник із навчання читання першокласників або дошкільнят.
3. Посібник із навчання читання й письма першокласників.108. Визначення «Один із видів 
мовленнєвої діяльності, спрямований на сприйняття
мовлення на слух та його осмислення» характеризує:
1. Аудіювання.
2. Говоріння.
3. Письмо.
4. Читання.
109. Буквоскладальний метод навчання грамоти – це:
1. Синтетичний буквений метод, якому властиве механічне заучування букв та складів без
опори на звуки мовлення.
2. Метод, завдяки якому діти оволодівають написанням букв та їх з’єднань.
3. Метод, у якому вихідною одиницею навчання є не звук, склад чи ціле слово, а буква.
110. Основоположником звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти є:
1. М.С. Вашуленко.
2. К.Д.Ушинський.
3. Т.Г.Шевченко.
4. Н.Ф.Скринченко.
5. Б.Д.Грінченко.
111. Котре твердження правильне?
1. Письмо – це вираження думки на письмі за допомогою графічних знаків.
2. Читання – це зорове сприйняття, розуміння і переказування написаного чи надрукованого.
3. Говоріння – це вираження думки за допомогою слів, графічних знаків, переказування.
112. Основною одиницею зв’язного мовлення є:
1. Слово.
2. Речення.
3. Текст.
4. Усі названі одиниці.
113. Мовленнєва діяльність – синонім до терміна:
1. Мова.
2. Мовлення.
3. Говоріння.
4. Письмо.
114. Уміння слухати і розуміти висловлювання характеризує такий вид мовленнєвої
діяльності, як:
1. Читання.
2. Письмо.
3. Говоріння.



4. Аудіювання.
115. До якого виду мовленнєвої діяльності відноситься таке визначення: «один із видів
мовленнєвої діяльності, в процесі якого відбувається перекодування графічно зафіксованого
тексту в звукове мовлення, чи безпосередньо у смислові одиниці, без звукового
оформлення»?
1. Аудіювання.
2. Говоріння.
3. Письмо.
4. Читання.
116. Яку з перелічених ознак речення учні не засвоюють у період навчання грамоти?1. 
Служить для висловлення думки.
2. Вимовляється з розповідною, питальною чи окличною інтонацією.
3. У реченні про когось або про щось розповідається, запитується, стверджується або
заперечується.
4. У реченні можуть бути головні і другорядні члени.
117. У котрому рядку правильно вказані методи навчання грамоти?
1. Імітативні, комунікативні, метод конструювання.
2. Аналітичні, синтетичні, метод цілих слів.
3. Імітативні, комунікативні, метод цілих слів.
118. Назвіть методи навчання грамоти.
1. Буквоскладальний, складовий синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий синтетичний,
звуковий аналітико-синтетичний.
2. Буквоскладальний, складовий синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий синтетичний,
звуковий аналітико-синтетичний, метод цілих слів.
3. Буквоскладальний, складовий синтетичний, звуковий аналітичний, звуковий аналітико-
синтетичний, метод цілих слів.
119. З яких періодів складається процес навчання грамоти?
1. Пропедевтичний, букварний, основний, післябукварний;
2. Добукварний, букварний, післябукварний;
3. Добукварний, букварний, основний, післябукварний.
120. Який принцип покладено в основу формування графічної навички письма, що
забезпечує не тільки каліграфічність, а й грамотність?
1. Доступності;
2. Складовий;
3. Цілих слів.
121. Скільки часу з 35 хв. уроку письма у 1 класі відводиться на суто графічні вправи?
1. 20–25;
2. 10–15;
3. 15–20.
122. Формування в першокласників вміння читати прямі склади має спиратися на:
1. Спостереження за артикуляційними особливостями звуків.
2. Читання слів за малюнками.
3. Читання прямого складу по слідах звукового аналізу.
123. Порядок розміщення і визначення літер у сучасних букварях відбувається:
1. З урахуванням частотності їх в українському письмі.
2. З урахуванням послідовності їх в алфавіті.
3. Послідовно від голосних до приголосних.
124. Складовий спосіб читання слів із збігом приголосних – це:
1. Важливе завдання другого етапу букварного періоду навчання грамоти.
2. Завдання добукварного періоду навчання грамоти.
3. Завдання після букварного періоду навчання грамоти.
125. Учні, не знаючи букв, запам’ятовували шляхом зорового сприйняття форм значної



кількості односкладових слів без поділу їх на звуки і букви – це:
1. Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.
2. Складовий метод навчання грамоти.3. Навчання грамоти за методом цілих слів.
126. Напрямами роботи над уточненням і розширенням словника учнів є:
1. Лексичний аналіз мови художнього твору, який вивчається на уроці, з’ясування будови
речення, значення слів шляхом використання різних способів, виконання завдань на добір 
слів з
певним значенням, введення поданих слів у речення чи тексти.
2. Лексичний аналіз мови художнього твору, який вивчається на уроці, з’ясування значення 
слів
шляхом використання різних способів, виконання завдань на добір слів з певним значенням,
визначення зв’язку слів у реченні за запитаннями..
3. Лексичний аналіз мови художнього твору, який вивчається на уроці, з’ясування значення 
слів
шляхом використання різних способів, виконання завдань на добір слів з певним значенням,
введення поданих слів у речення чи тексти.
127. Лексичний аналіз мови художнього твору, який вивчається на уроці, з’ясування значення
слів шляхом використання різних способів, виконання завдань на добір слів з певним
значенням, введення поданих слів у речення чи тексти – це:
1. Напрями роботи над уточненням і розширенням словника учнів.
2. Способи пояснення значення слів.
3. Послідовність дій при складання плану прочитаного.
128. Робота над наголошуванням і вимовою слів передбачає:
1. Постійну увагу вчителя до правильного наголошування і чіткості вимови учнями звуків і 
слів
лише на уроках читання.
2. Постійну увагу вчителя до правильного наголошування і чіткості вимови учнями звуків і 
слів
тільки на уроках української мови..
3. Постійну увагу вчителя до правильного наголошування і чіткості вимови учнями звуків і 
слів
на усіх уроках.
129. Збагачення словника учнів передбачає:
1. Уточнення і конкретизацію значення слів, введення у словник нових понять, увагу до 
джерел
виникнення слова, орфографічний аналіз слова.
2. Уточнення і конкретизацію значення слів, введення у словник нових понять, увагу до 
джерел
виникнення слова.
3. Уточнення і конкретизацію значення слів, введення у словник нових понять, увагу до 
джерел
виникнення слова, морфемний аналіз слова.
ЛЕКСИКА
130. У котрому рядку правильно названі прийоми уточнення значень слів?
1. Показ натуральних предметів або предметних малюнків, логічне визначення через вказівку
на
видову чи родову назву та його істотну ознаку, добір синонімів, використання ілюстрації в
букварі, введення нового слова в речення.
2. Добір до слова одного або кількох синонімів, добір до слова протилежних за значенням, 
добір
родової або видових назв, введення нового слова в речення.
3. Показ натуральних предметів або предметних малюнків, логічне визначення предмета 



через
вказівку на видову або родову назву та його істотну ознаку, добір до слова синонімів, добір 
до
слова антонімів, добір родової або видових назв, введення нового слова в речення, добір
спорідненого слова, використання ілюстрації в букварі.
131. У котрому рядку названі основні психологічні чинники методики лексикології?
1. Мислення, пам'ять, сприймання, увага, мотивація, навчання.
2. Пам'ять, мотивація, мислення, навчання, аналіз, синтез.
3. Пам'ять, мислення, сприймання, увага, мотивація.132. На яких теоретичних положеннях 
ґрунтується засвоєння учнями лексичної
системи мови?
1. Слово – центральна одиниця мовлення, єдність лексичного і граматичного значення
слова, семантична єдність словоформ, слово – носій різних лексичних значень, стилістична
зумовленість уживання слова, принципи навчання лексикології.
2. Слово входить до лексичної пари, стилістична зумовленість уживання, слово – носій
різних лексичних значень, семантична єдність словоформ, єдність лексичного і граматичного
значень слова, будова слова.
3. Слово – носій різних лексичних значень, слово – центральна одиниця мовлення, єдність
лексичного і граматичного значень слова, семантична єдність словоформ, слово входить до
лексичної пари, стилістична зумовленість уживання слова.
133. У котрому рядку вказані специфічні принципи опрацювання лексикологічного
матеріалу?
1. Лексико-граматичний, екстралінгвістичний, системний, функціональний, історичний.
2. Евристичний, лексико-граматичний, екстралінгвістичний, системний, функціональний.
3. Проблемний,. екстралінгвістичний, системний, функціональний, історичний.
134. У котрому рядку правильно вказані способи пояснення значення слів?
1. Найпростіший словотвірний аналіз, показ предмета чи його зображення, показ малюнків,
самостійне пояснення значення слова.
2. Словесний опис, показ опудал, показ натуральних предметів, тлумачення слів.
3. Показ предмета чи його зображення, використання контексту, найпростіший словотвірний
аналіз, тлумачення слів за допомогою різних прийомів.
135. У котрому рядку правильно вказані найбільш поширені методи у навчанні
лексикології?
1. Зв’язний виклад матеріалу вчителем, робота з підручником, бесіда, спостереження й
аналіз мовних (лексичних) явищ, метод вправ.
2. Робота з підручником, бесіда, проблемний метод, спостереження й аналіз мовних
(лексичних) явищ, зв’язний виклад матеріалу вчителем.
3. Зв’язний виклад матеріалу вчителем, бесіда, спостереження й аналіз мовних (лексичних)
явищ, метод вправ, евристичний метод.
136. Основними напрямами роботи над формуванням словника молодших школярів є:
1. Збагачення словника учнів, уточнення словника, активізація словника, тлумачення слів.
2. Збагачення словника учнів, уточнення словника, активізація словника, усунення
нелітературних слів.
3. Збагачення словника учнів, уточнення словника, показ предметів або їх малюнків,
усунення нелітературних слів.
137. У процесі роботи над синонімами вчитель має сформувати в дітей уміння:
1. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, самостійно добирати антоніми,
замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом, самостійно вживати в готовому
тексті дібране синонімічне слово, самостійно вибирати зі свого лексичного запасу
найдоречніші до конкретного тексту синоніми.
2. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, самостійно добирати синоніми,
замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом, самостійно вживати в готовому



тексті дібране синонімічне слово, виконувати аналітичні вправи з синонімами.
3. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, самостійно добирати синоніми,
замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом, самостійно вживати в готовому
тексті дібране синонімічне слово, самостійно вибирати зі свого лексичного запасу
найдоречніші до конкретного тексту синоніми.138. У котрому рядку правильно названі 
найбільш ефективні вправи для роботи з
антонімами?
1. Добір антонімів до поданих слів, виділення з речення чи тексту антонімів і групування їх
парами, заміна в тексті виділених слів їхніми антонімічними парами, дописування речень
словами, що мають протилежний зміст, самостійно дібраними антонімічними парами.
2. Добір антонімів до поданих слів, виділення з речення чи тексту антонімів і групування їх
парами, заміна в тексті виділених слів їхніми антонімічними парами, дописування речень
словами, що мають подібне значення, самостійно дібраними антонімічними парами.
3. Добір антонімів до поданих слів, виділення з речення чи тексту антонімів і групування їх
парами, заміна в тексті виділених слів їхніми антонімічними парами, словотвірний аналіз.
139. У котрому рядку правильно вказані основні види вправ з фразеології?
1. Відшукування фразеологізмів у тексті, з’ясування граматичної будови фразеологізму,
відшукування фразеологізмів у словнику, знаходження і виправлення помилок у вживанні
фразеологізмів, установлення синонімічних та антонімічних відношень між словами й
фразеологізмами, з’ясування стилістичної ролі фразеологізмів у тексті.
2. Відшукування фразеологізмів у тексті, з’ясування лексичного значення фразеологізму,
відшукування фразеологізмів у словнику, знаходження і виправлення помилок у вживанні
фразеологізмів, установлення синонімічних та антонімічних відношень між словами й
фразеологізмами, з’ясування стилістичної ролі фразеологізмів у тексті.
3. Відшукування фразеологізмів у тексті, з’ясування лексичного значення фразеологізму,
відшукування фразеологізмів у словнику, знаходження і виправлення помилок у вживанні
фразеологізмів, установлення синонімічних та антонімічних відношень між словами й
фразеологізмами, з’ясування морфологічної будови фразеологізмів у тексті.
140. За характером розумових операцій вправи з лексики поділяють на:
1. Аналітичні, синтетичні, вправи на порівняння.
2. Вправи на порівняння, аналітичні, творчі.
3. Морфологічний розбір, списування, диктанти.
141. За ступенем самостійності виконання вправи з лексики поділяються на:
1. Аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні.
2. Вправи на порівняння, аналітичні, творчі.
3. Репродуктивні, конструктивні, творчі.
142. Визначте прийоми словесного пояснення значення слів:
1. Добір антонімів, показ предмета чи малюнка, пояснення шляхом перекладу.
2. Розгорнутий опис, добір антонімів, пояснення шляхом перекладу.
3. Добір антонімів, пояснення шляхом перекладу, збагачення словникового запасу.
143. У процесі роботи над синонімами вчитель має сформувати у дітей такі уміння:
1. Самостійно добирати синоніми, замінювати в тексті слово відповідним синонімом,
виконувати репродуктивні вправи з багатозначними словами.
2. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, самостійно добирати синоніми,
замінювати в тексті слово відповідним синонімом.
3. Упізнавати предмети і явища, виконувати репродуктивні вправи з синонімами, підбирати
антоніми.
144. За дидактичною метою вправи з лексики класифікуються на:
1. Вправи, розраховані на пояснення значення слів, розраховані на вживання слів у
власному мовленні.
2. Репродуктивні, продуктивні (творчі), розраховані на вживання слів у власному мовленні.
3. Вправи, розраховані на пояснення значення слів, розраховані на вживання слів у



власному мовленні, конструктивні.145. У котрому рядку правильно вказані напрями роботи 
над розширенням і
уточненням словника учнів?
1. Морфемний аналіз слова, з’ясування значення слів шляхом використання різних
способів, виконання завдань на добір слів з певним значенням, введення поданих слів у
речення чи тексти.
2. Лексичний аналіз мови художнього твору, з’ясування значення слів
шляхом
використання різних способів, виконання завдань на добір слів з певним значенням,
морфемний аналіз слова, введення поданих слів у речення чи тексти.
3. Лексичний аналіз мови художнього твору, з’ясування значення слів
шляхом
використання різних способів, виконання завдань на добір слів з певним значенням, введення
поданих слів у речення чи тексти.
146. У котрому рядку правильно названі прийоми пояснення значення слів?
1. Показ натуральних предметів, показ чучел, макетів, муляжів, показ малюнків, слайдів,
діапозитивів.
2. Показ натуральних предметів, показ чучел, макетів, муляжів, показ малюнків, слайдів,
діапозитивів, підведення часткових понять під загальні.
3. Показ натуральних предметів, показ чучел, макетів, муляжів, показ малюнків, слайдів,
діапозитивів, розчленування загального поняття на часткові.
147. У котрому рядку правильно вказані прийоми пояснення значення слів шляхом
використання контексту?
1. Самостійне пояснення значення слова учнями, конкретизація значення слова на основі
контексту, введення невідомого слова в контекст, здійснення найпростішого словотворчого
аналізу.
2. Самостійне пояснення значення слова учнями, конкретизація значення слова на основі
контексту, введення невідомого слова в контекст, демонстрація предмета чи малюнка.
3. Самостійне пояснення значення слова учнями, конкретизація значення слова на основі
контексту, введення невідомого слова в контекст.
148. Для пояснення семантики незрозумілих слів найчастіше вдаються до таких способів:
1. Демонстрація предмета чи малюнка, показ чучел, макетів, муляжів, використання
контексту, найпростіший словотвірний аналіз, тлумачення слів.
2. Демонстрація предмета чи малюнка, використання контексту, найпростіший
словотвірний аналіз, тлумачення слів.
3. Демонстрація предмета чи малюнка, використання контексту, найпростіший
словотвірний аналіз, тлумачення слів, показ малюнків, діапозитивів, слайдів.
149. У котрому рядку правильно вказано прийоми тлумачення незрозумілих слів?
1. Розчленування загального поняття на часткові, підведення часткових понять під загальні,
розгорнутий опис, добір слів-синонімів, добір антонімів, пояснення шляхом перекладу,
з’ясування значення слів за допомогою словника.
2. Розчленування загального поняття на часткові, підведення часткових понять під загальні,
розгорнутий опис, показ предметів чи їх малюнків, добір слів-синонімів, добір антонімів,
пояснення шляхом перекладу, з’ясування значення слів за допомогою словника.
3. Розчленування загального поняття на часткові, підведення часткових понять під загальні,
розгорнутий опис, добір слів-синонімів, найпростіший словотворчий аналіз, добір антонімів,
пояснення шляхом перекладу, з’ясування значення слів за допомогою словника.
150. У процесі роботи над синонімами вчитель має сформувати у дітей уміння:
1. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, добирати синоніми, замінювати в
тексті те чи інше слово відповідним синонімом, самостійно вживати в готовому тексті 
дібране
за смислом синонімічне слово, самостійно підбирати спільнокореневі слова.2. Розрізняти в 



мовленні близькі за значенням слова, добирати синоніми, замінювати в
тексті те чи інше слово відповідним синонімом, самостійно вживати в готовому тексті 
дібране
за смислом синонімічне слово, самостійно вибирати із свого лексичного запасу найбільш
влучний для висловлення власної думки синонім.
3. Добирати синоніми, замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом,
самостійно вживати в готовому тексті дібране за смислом синонімічне слово, самостійно
вибирати із свого лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки
синонім.
151. У котрому рядку правильно вказані вправи з синонімами?
1. Вправи на вибір слів, близьких за значенням, вправи на групування слів, близьких за
значенням, вправи на вибір одного з поданих синонімів вправи на заміну синонімів у тексті
чи в реченні.
2. Вправи на вибір слів, близьких за значенням, вправи на розташування синонімів за
ступенем інтенсивності ознаки, вправи на вибір одного з поданих синонімів вправи на заміну
синонімів у тексті чи в реченні.
3. Вправи на вибір слів, близьких за значенням, вправи на групування слів, близьких за
значенням, вправи на розташування синонімів за ступенем інтенсивності ознаки, вправи на
вибір одного з поданих синонімів вправи на заміну синонімів у тексті чи в реченні, вправи на
самостійний добір синонімічних слів.
152. Ознайомлення дітей зі словами протилежного значення починається:
1. З організації спостереження за вжитими в реченні антонімами.
2. З дописування речень словами, які мають протилежне значення.
3. Зі складання речень з антонімами.
153. За формою виконання вправи з лексики бувають:
1. Усні і письмові.
2. Конструктивні і творчі.
3. Репродуктивні і конструктивні.
154. За дидактичною метою вправи з лексики розрізняють:
1. Вправи, розраховані на на пояснення значення слів, вправи, розраховані на формування
навичок уживання слів у власному мовленні.
2. Вправи, розраховані на на пояснення значення слів, аналітичні вправи, вправи,
розраховані на формування навичок уживання слів у власному мовленні.
3. Вправи, розраховані на на пояснення значення слів, синтетичні вправи, вправи,
розраховані на формування навичок уживання слів у власному мовленні.
155. Яка з наведених вправ роботи з антонімами має творчий характер?
1. Виділення з речення чи тексту антонімів, групування їх парами.
2. Добір антонімів до поданих слів.
3. Заміна в тексті виділених слів антонімами.
4. Дописування речення словом, яке має антонімічний смисл.
5. Складання речень з антонімами.
156. Учитель пропонує дітям пояснити значення слова «іде» в таких реченнях: Людина іде
(пересувається). Літак іде на посадку (летить). Урок іде (триває). Дощ іде (ллє). Це робота із:
1. Багатозначними словами.
2. Омонімами.
3. Переносними значенням слова.
4. Синонімами.
157. Вкажіть відповідь, що не характеризує завдання роботи над вивченням лексики:1. 
Збагачення словника.
2. Уточнення словника.
3. Активізація.
4. Усунення нелітературних слів.



5. Підвищення рівня розвитку мовлення.
158. Яке із завдань словникової роботи передбачає засвоєння нових, раніше не відомих
учням слів чи нових значень відомих слів?
1. Збагачення словника.
2. Уточнення словника.
3. Активізація.
4. Усунення нелітературних слів.
159. Яке із вказаних джерел збагачення словникового запасу учнів є педагогічно
неконтрольованим?
1. Мовлення вчителя.
2. Тексти підручників.
3. Спеціально розроблені лексичні вправи.
4. Твори художньої літератури.
5. Мовлення батьків.
160. До якого із способів пояснення лексичного значення слів відносять такі прийоми:
показ предметів чи їх зображень, показ колекцій, гербарію і відповідні пояснення вчителя?
1. Пояснення значення слова шляхом використання контексту.
2. Пояснення значення слова шляхом демонстрації.
3. Найпростіший словотворчий аналіз.
4. Тлумачення слів.
161. Який із вказаних прийомів розкриття лексичного значення слів не відноситься до
способу тлумачення слів?
1. Використання тлумачного словника.
2. Розчленування загального (родового) поняття на видові.
3. Добір загального (родового) поняття до окремих (видових) понять.
4. Добір синонімів, антонімів.
5. Введення невідомого слова в контекст.
162. Серед прийомів розкриття лексичного значення слів вкажіть неправильну
відповідь:
1. Наочний.
2. Контекстуальний.
3. Тлумачний.
4. Добір синонімів.
5. Морфемний аналіз слова.
163. Серед вказаних учнівських умінь роботи із синонімами є неправильний варіант.
Визначте його:
1. Розрізняти в мовленні синоніми.
2. Добирати близькі за значенням слова.
3. Замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом.
4. Вилучати з тексту зайвий синонім.
164. Вкажіть відповідь, що не є формою активізації словника:
1. Утворення словосполучень з поданими словами.
2. Складання речень з поданими словами чи словом.3. Детальний переказ із використанням 
важливої лексики і фразеології оригіналу.
4. Перегляд відеоматеріалів.
165. Якою за характером розумових операцій є вправа на уточнення відтінків значення
слів?
1. Аналітична.
2. Синтетична.
3. Вправа на порівняння.
166. За яким із критеріїв класифіковано такі вправи з лексики: вправи, розраховані на
пояснення значення слів; вправи, розраховані на формування навичок уживання слів у



власному мовленні?
1. За дидактичною метою.
2. За характером розумових операцій.
3. За ступенем самостійності у виконанні.
4. За формою виконання.
167. Які із зазначених вправ передбачають усунення одноманітності тексту, роблять
мовлення стилістично досконалішим?
1. Вправи на вибір слів, близьких за значенням.
2. Вправи на групування слів, близьких за значенням.
3. Вправи на розташування синонімів за ступенем інтенсивності ознаки.
4. Вправи на заміну повторюваних слів синонімами в тексті; 6. вправи на самостійний добір
синонімічних слів.
168. До якого із рівнів мовленнєвого розвитку учнів належить збагачення словника,
уточнення, усунення нелітературних слів, активізація словника?
1. Вимовного.
2. Словникового.
3. Морфологічного.
4. Синтаксичного.
5. Рівня тексту.
169. Джерелами наповнення словника учнів є:
1. Мовленнєве оточення в сім’ї, серед друзів; книги, засоби масової інформації; навчальна
діяльність у школі; словники, довідники, добір синонімів.
2. Мовленнєве оточення в сім’ї, серед друзів; книги, засоби масової інформації; навчальна
діяльність у школі; словники, довідники, вибір з тексту синонімів.
3. Мовленнєве оточення в сім’ї, серед друзів; книги, засоби масової інформації; навчальна
діяльність у школі; словники, довідники.
170. Найпоширенішим способом пояснення слів у початковій школі є:
1. Добір синонімів.
2. Використання тлумачного словника.
3. Переклад на іншу мову.
171. Синонімом до терміну «мовлення» є:
1. Мова.
2. Комунікація.
3. Спілкування.
172. Назвіть основні види вправ з лексики.
1. Відшукування виучуваного лексичного явища з тексту, добір прикладів, які ілюструють
лексичне явище, спостереження за роллю лексичного явища у зразкових текстах 
різнихстилів, групування виучуваного лексичного явища за певною ознакою, відшукування і
виправлення лексичних помилок, лексичний розбір.
2. Добір прикладів, які ілюструють лексичне явище, спостереження за роллю лексичного
явища у зразкових текстах різних стилів, групування виучуваного лексичного явища за
певною ознакою, конструювання речень за поданими словами, побудова речення за
запитаннями.
3. Відшукування виучуваного лексичного явища з тексту, добір прикладів, які ілюструють
лексичне явище, групування виучуваного лексичного явища за певною ознакою,
відшукування і виправлення лексичних помилок, синтаксичний аналіз.
173. Назвіть способи пояснення семантики слів.
1. Показ предмета чи його зображення (малюнок, слайд, макет), використання контексту;
найпростіший словотвірний аналіз.
2. Показ предмета чи його зображення (малюнок, слайд, макет), використання контексту;
найпростіший словотвірний аналіз, тлумачення слів (коротке пояснення, використання
тлумачного словника).



3. Показ предмета чи його зображення, використання контексту; найпростіший словотвірний
аналіз, тлумачення слів (коротке пояснення, використання тлумачного словника).
174. Назвіть основні види вправ з лексики.
1. Відшукування виучуваного лексичного явища з тексту, добір прикладів, які ілюструють
лексичне явище, спостереження за роллю лексичного явища у зразкових текстах різних
стилів, групування виучуваного лексичного явища за певною ознакою, відшукування і
виправлення лексичних помилок, лексичний розбір.
2. Відшукування виучуваного лексичного явища з тексту, конструювання тексту за
запитаннями, спостереження за роллю лексичного явища у зразкових текстах різних стилів,
групування виучуваного лексичного явища за певною ознакою, відшукування і виправлення
лексичних помилок, лексичний розбір.
3. Відшукування виучуваного лексичного явища з тексту, добір прикладів, які ілюструють
лексичне явище, спостереження за роллю лексичного явища у зразкових текстах різних
стилів, групування виучуваного лексичного явища за певною ознакою, відшукування і
виправлення лексичних помилок, конструювання тексту за запитаннями.
175. Яким способом найдоцільніше пояснити учням значення слова «Доброзичливий»?
1. Підбір синонімів.
2. Підбір антонімів.
3. Словотвірний аналіз.
176. Яким способом найдоцільніше пояснити учням значення слова «Джерело»?
1. Підбору антонімів;
2. Підбору синонімів;
3. Розгорнутим описом.
177. Яким способом найдоцільніше пояснити учням значення слова «Гомоніти»?
1. Показ предмета чи дії;
2. Добір синоніма;
3. Розгорнутим описом.
178. Робота над вивченням багатозначності слів передбачає:
1. Усвідомлення учнями того, що слово може мати не одне, а кілька значень, точність 
уживання
багатозначних слів у мовленні, правильність формулювання запитань.
2. Усвідомлення учнями того, що слово може мати не одне, а кілька значень, точність 
уживання
багатозначних слів у мовленні.
3. Усвідомлення учнями значення слова, точність уживання багатозначних слів у 
мовленні.179. У процесі роботи над синонімами вчитель має сформувати у дітей уміння:
1. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, самостійно вживати в готовому тексті
дібране за смислом синонімічне слово, самостійно вибирати із свого лексичного запасу
найбільш влучний для висловлення власної думки синонім.
2. Добирати синоніми, замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом, 
самостійно
вживати в готовому тексті дібране за смислом синонімічне слово, самостійно вибирати із 
свого
лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки синонім.
3. Розрізняти в мовленні близькі за значенням слова, добирати синоніми, замінювати в тексті 
те
чи інше слово відповідним синонімом, самостійно вживати в готовому тексті дібране за
смислом синонімічне слово, самостійно вибирати із свого лексичного запасу найбільш 
влучний
для висловлення власної думки синонім.
180. Робота на уроці складається з таких етапів:
1. Читання тексту, бесіда-аналіз прочитаного, добір синонімів до слова, запис тексту із 



заміною,
де потрібно, слова відповідним синонімом, читання і аналіз учнівських робіт.
2. Читання тексту, добір синонімів до слова, запис тексту із заміною, де потрібно, слова
відповідним синонімом, читання і аналіз учнівських робіт.
3. Читання тексту, бесіда-аналіз прочитаного, добір синонімів до слова, читання і аналіз
учнівських робіт.
181. У роботі з антонімами використовуються такі види вправ:
1. Виділення з речення чи тексту слів з протилежним значенням (антонімів) і групування
антонімів парами, дописування речень словами, які мають антонімічний смисл, складання
речень з антонімами.
2. Виділення з речення чи тексту слів з протилежним значенням (антонімів) і групування
антонімів парами, добір антонімів до поданих слів, заміна в тексті виділених слів 
антонімами,
дописування речень словами, які мають антонімічний смисл, складання речень з антонімами.
3. Виділення з речення чи тексту слів з протилежним значенням (антонімів) і групування
антонімів парами, добір антонімів до поданих слів, заміна в тексті виділених слів 
антонімами,
дописування речень словами, які мають антонімічний смисл.
182. Ознайомлення дітей зі словами протилежного значення починається:
1. З організації спостереження за вжитими в реченні антонімами.
2. Зі складання речень з антонімами.
3. З підбору до поданих слів антонімів.
183. За формою виконання вправи з лексики бувають:
1. Усні і письмові.
2. Усні, письмові, творчі.
3. Аналітичні, синтетичні і творчі.
184. Методика вивчення лексикології спирається на:
1. Дані лінгвістики, психології і педагогіки.
2. Дані лінгвістики, психолінгвістики і педагогіки.
3. Дані лінгвістики, психології і педагогіки, мовознавства.
185. Розвиток думки і словесне оформлення її залежать від:
1. Мовленнєвого досвіду людини, запасу мовних засобів, злагодженої. чіткої роботи 
оперативної
і довготривалої пам’яті.
2. Мовленнєвого досвіду людини, запасу мовних засобів, синтаксичної будови речень.
3. Мовленнєвого досвіду людини, синтаксичної будови речень, злагодженої. чіткої роботи
оперативної і довготривалої пам’яті.186. Серед психологічних чинників, на які спирається 
методика лексикології в школі,
науковці називають:
1. Особливості мислення, пам’яті, сприймання, уваги, мотивації, розуміння значення слова.
2. Особливості мислення, пам’яті, сприймання, уваги, мотивації.
3. Особливості мислення, пам’яті, сприймання, уваги, мотивації, аналізу.
187. Учні практично ознайомлюються зі словом, набувають досвіду оперування лексичними
одиницями, виділення їх із мовленнєвого потоку, протиставлення слова реалії , 
спостереження
за окремими лексичними явищами – це:
1. Пропедевтичний етап вивчення лексики в початковій школі.
2. Основний етап вивчення лексики в початковій школі.
3. Заключний етап вивчення лексики в початковій школі.
188. Використання предметної або ілюстративної наочності
спостережень учнів за словами з конкретним значенням вимагає:
1. Екстралінгвістичний принцип опрацювання лексичних тем.



2. Історичний принцип опрацювання лексичних тем.
3. Функціональний принцип опрацювання лексичних тем.
під час організації
189. Розгляд лексичного значення слова з урахуванням його вживання в різних стилях
мовлення передбачає:
1. Екстралінгвістичний принцип опрацювання лексичних тем.
2. Історичний принцип опрацювання лексичних тем.
3. Функціональний принцип опрацювання лексичних тем.
190. У зіставленні лексичних і граматичних значень слова полягає суть:
1. Екстралінгвістичного принципу опрацювання лексичних тем.
2. Історичний принцип опрацювання лексичних тем.
3. Лексико-граматичного принципу опрацювання лексичних тем.
191. Для свідомого оволодіння поняттям «слово» слід організувати спостереження учнів за
такими істотними ознаками цієї мовної одиниці:
1. Слово виділяється в усному і писемному мовленні, всі слова мають самостійне значення,
більшість слів можуть змінювати свою початкову форму, кожне слово відіграє певну роль у
реченні і в тексті, кожне слово має звукове, а на письмі – буквене оформлення.
2. Слово виділяється в усному і писемному мовленні, більшість слів мають самостійне
значення, більшість слів можуть змінювати свою початкову форму, кожне слово відіграє 
певну
роль у реченні і в тексті, кожне слово має звукове, а на письмі – буквене оформлення.
3. Слово виділяється в усному і писемному мовленні, більшість слів мають самостійне
значення, всі слова можуть змінювати свою початкову форму, кожне слово відіграє певну 
роль
у реченні і в тексті, кожне слово має звукове, а на письмі – буквене оформлення.
192. Завдання вчителя у проведенні словникової роботи полягає в тому:
1. Щоб школярі правильно сприйняли незнайоме слово в тексті, зрозуміли це слово з одним
із його відтінків, засвоїли і закріпили у процесі виконання різних вправ і вжили його
самостійно і потрібній ситуації.
2. Щоб школярі правильно сприйняли незнайоме слово в тексті, зрозуміли це слово з усіма
його відтінками, засвоїли і закріпили у процесі виконання різних вправ.
3. Щоб школярі правильно сприйняли незнайоме слово в тексті, зрозуміли це слово з усіма
його відтінками, засвоїли і закріпили у процесі виконання різних вправ і вжили його
самостійно і потрібній ситуації.
193. Самостійне пояснення значення слова учнями в тексті, конкретизація значення слова
на основі тексту, введення невідомого слова в контекст – це:1. Прийоми пояснення значення 
слів шляхом використання контексту.
2. Прийоми пояснення значення слів шляхом використання ілюстративного матеріалу.
3. Прийоми пояснення значення слів шляхом розгорнутого опису чи добору синонімів.
194. Точність, стислість, доступність пояснення вчителя, опора на знання й досвід учнів,
залучення їх до розкриття смислу слова – це:
1. Основні вимоги до організації роботи над словом і його лексичним значенням.
2. Основні вимоги до організації роботи над реченням і його будовою.
3. Основні вимоги до організації роботи над текстом.
195. У котрому класі починається ознайомлення учнів зі словами, які звучать однаково,
але мають зовсім різні значення?
1. У 1 класі.
2. У 2 класі.
3. У 3 класі.
196. До вправ на використання синонімів у власному мовленні належать:
1. Використання синонімів під час доповнення речень чи текстів, самостійне складання
текстів із використанням синонімів, редагування речень із метою усунення однорідних членів



речення, стилістичне редагування текстів за допомогою використання синонімів.
2. Використання синонімів під час доповнення речень чи текстів, самостійне складання
текстів із використанням синонімів, редагування речень із метою усунення повторів того
самого слова або вживання спільнокореневих слів, стилістичне редагування текстів за
допомогою використання синонімів.
3. Використання синонімів під час доповнення речень чи текстів, самостійне складання
текстів із використанням синонімів, редагування речень із метою усунення повторів того
самого слова або вживання спільнокореневих слів, стилістичне редагування текстів за
допомогою використання синонімів, морфологічний аналіз тексту.
197. У котрому класі учням подається термін «омонімія»?
1. У 1 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.
4. Не подається.
198. Сприймання цілого тексту зором, виявлення аналізованих лексичних одиниць,
з’ясування особливостей їх функціонування у тексті, уточнення значення слова, визначення
стилю 9без уживання терміна) – це:
1. Порядок лексико-стилістичного аналізу тексту.
2. Порядок синтаксичного аналізу тексту.
3. Порядок морфолого-синтаксичного аналізу тексту.
199. За час навчання в початковій школі пасивний лексичний запас дітей збільшується:
1. Удвічі.
2. Не змінюється.
3. У три рази..
БУДОВА СЛОВА
200. У котрому рядку вказані завдання вивчення морфемної будови слова в початкових
класах?
1. Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного значення слова, оволодіння
елементарними знаннями морфемного способу словотворення, ознайомлення з основами
словотворення, засвоєння термінологічних понять, формування орфографічних дій.2. 
Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного значення слова, оволодіння
елементарними знаннями морфемного способу словотворення, ознайомлення з основами
словотворення, засвоєння термінологічних понять, формування фонетичних дій.
3. Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного значення слова, оволодіння
елементарними знаннями морфемного способу словотворення, ознайомлення з основами
словотворення, засвоєння термінологічних понять, формування лексичних дій.
201. У котрому рядку правильно вказані основні етапи вивчення морфемної будови
слова?
1. Пропедевтичний (підготовчий), основний, закріплення й поглиблення знань, вироблення
практичних умінь проводити морфемний аналіз слів.
2. Пропедевтичний (підготовчий), основний, закріплення й поглиблення знань.
3. Пропедевтичний (підготовчий), основний, закріплення й поглиблення знань, вироблення
практичних умінь проводити словотворчий аналіз слів.
202. У котрому рядку правильно вказано порядок орфографічного розбору?
1. Знайти орфограму або орфограми в слові, співвіднести виділену орфограму з
відповідним правилом і дати визначення цьому орфографічному правилу, графічно позначити
орфограму в слові.
2. Співвіднести виділену орфограму з відповідним правилом і дати визначення цьому
орфографічному правилу, графічно позначити орфограму в слові.
3. Знайти орфограму або орфограми в слові, співвіднести виділену орфограму з
відповідним правилом і дати визначення цьому орфографічному правилу.
203. Які головні ознаки повинні засвоїти учні при вивченні закінчення?



1. Закінчення – це змінна частина слова, за допомогою закінчень утворюються різні форми
слова, закінчення служить для зв’язку слів у реченні, закінчення стоїть у кінці змінюваного
слова.
2. Закінчення – це змінна частина слова, за допомогою закінчень утворюються різні форми
слова, закінчення служить для зв’язку слів у реченні, закінчення є частиною основи слова.
3. Закінчення – це змінна частина слова, за допомогою закінчень утворюються нові слова,
закінчення служить для зв’язку слів у реченні, закінчення стоїть у кінці змінюваного слова.
204. У котрому рядку правильно вказані типи вправ, які забезпечують правильне
користування морфемами в усному і писемному мовленні?
1. На спостереження за роллю морфем у слові, на заміну морфем у слові, на добір слів і
використання їх у мовленні, на складання речень зі словами.
2. На спостереження за роллю морфем у слові, на заміну морфем у слові, на добір слів і
використання їх у мовленні, на утворення слів.
3. На спостереження за роллю морфем у слові, на заміну морфем у слові, на добір слів і
використання їх у мовленні, на використання слів у побудові текстів.
205. У котрому рядку правильно вказано види орфографічних вправ?
1. Спостереження над мовою з певною метою (знайти, визначити тощо), синтаксичний
розбір, різні види списування із завданням, конструювання мовних одиниць, творчі.
2. Спостереження над мовою з певною метою (знайти, визначити тощо), різні види розбору
(фонетичний, граматичний, морфемний тощо), різні види списування із завданням,
конструювання мовних одиниць, творчі.
3. Спостереження над мовою з певною метою (знайти, визначити тощо), різні види розбору
(фонетичний, граматичний, морфемний тощо), різні види списування із завданням,
конструювання мовних одиниць, диктанти.
206. У котрому рядку правильно вказані вміння учнів з словотвору для 3 класу?1. 
Установлювати зв'язок між лексичним значенням похідного слова та його морфемним
складом, виконувати усний і письмовий аналіз будови слова, конструювати похідні слова за
допомогою певних словотворчих засобів, визначати смисл найчастотніших префіксів і
суфіксів, доречно вживати похідні слова в мовленні.
2. Установлювати зв'язок між лексичним значенням похідного слова та його морфемним
складом, виконувати усний і письмовий аналіз будови слова, конструювати похідні слова за
допомогою певних словотворчих засобів, доречно вживати похідні слова в мовленні.
3. Установлювати зв'язок між лексичним значенням похідного слова та його морфемним
складом, виконувати усний і письмовий аналіз будови слова, конструювати похідні слова за
допомогою певних словотворчих засобів, визначати смисл найчастотніших префіксів і
суфіксів.
207. У котрому рядку вказані рівні у формуванні орфографічної пильності молодших
школярів?
1. Фонетичний (розвиток мовленнєвого слуху), лексичний (розуміння значення слова),
морфемний (прогнозування орфограм у морфемах, підготовка до розв’язування граматико-
орфографічних задач).
2. Фонетичний (розвиток мовленнєвого слуху), графічний (запам’ятовування буквеного
складу слів), синтаксичний (вибір орфограм у тексті).
3. Фонетичний (розвиток мовленнєвого слуху), графічний (запам’ятовування буквеного
складу слів), морфемний (прогнозування орфограм у морфемах, підготовка до розв’язування
граматико-орфографічних задач).
208. У котрому рядку вказані завдання основного етапу вивчення морфемної будови
слова?
1. Відбувається ознайомлення з специфікою й роллю кожної морфеми, формуються вміння
користуватися спільнокореневими словами під час продукування власних висловлювань,
удосконалюються орфографічні вміння.
2. Відбувається ознайомлення з особливостями споріднених слів, специфікою й роллю



кожної морфеми, формуються вміння продукувати власні висловлювання, удосконалюються
орфографічні вміння.
3. Відбувається ознайомлення з особливостями споріднених слів, специфікою й роллю
кожної морфеми, формуються вміння користуватися спільнокореневими словами під час
продукування власних висловлювань, удосконалюються орфографічні вміння.
209. З якого класу розпочинається вивчення теми «Будова слова»?
1. 1-го.
2. 2-го.
3. 3-го.
210. У якому із класів розпочинають проводити морфемний розбір слова?
1. 1-му.
2. 2-му.
3. 3-му.
211. Морфемний розбір слова передбачає:
1. Тлумачення значення слова.
2. Розбір слова за будовою.
3. Підбір споріднених слів.
212. Який із поданих термінів не розглядається на уроках рідної мови у початковій
школі?
1. Основа слова.
2. Корінь слова.3. Префікс.
4. Інтерфікс.
5. Суфікс.
213. Ознайомлення з основою слова повинне здійснюватися одночасно із вивченням
такої морфеми, як:
1. Корінь.
2. Префікс.
3. Суфікс.
4. Закінчення.
214. У котрому рядку правильно вказані принципи української орфографії?
1. Фонетичний, лексичний, морфологічний, історико-традиційний.
2. Фонетичний, морфологічний, історико-традиційний, ідеографічний (диференційний).
3. Фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний.
215. У котрому рядку правильно вказані особливості зв’язку морфеміки з
лексикологією?
1. Словотвірні одиниці існують тільки в лексемах, за допомогою словотворення
поповнюється лексичний фонд мови, з лексичного значення твірного слово формується
лексичне значення похідного слова, лексичне значення твірної основи визначає зразок
творення нового слова, на словотвірні процеси істотно впливає багатозначність слів.
2. За допомогою словотворення поповнюється лексичний фонд мови, з лексичного значення
твірного слово формується лексичне значення похідного слова, лексичне значення твірної
основи визначає зразок творення нового слова, на словотвірні процеси істотно впливає
багатозначність слів, словотвір відбувається в різних частинах мови.
3. Словотвірні одиниці існують тільки в лексемах, за допомогою словотворення
поповнюється лексичний фонд мови, слова творяться за допомогою морфем, лексичне
значення твірної основи визначає зразок творення нового слова, на словотвірні процеси
істотно впливає багатозначність слів.
216. У котрому рядку правильно вказані вміння учнів з словотвору для 4 класу?
1. Виконувати усний і письмовий розбір простих за будовою слів, конструювати слова
різних частин мови морфологічним способом, визначати семантику найпоширеніших
словотворчих засобів, тлумачити похідні слова, доречно вживати в мовленні лексичні 
одиниці



з похідною основою.
2. Виконувати усний і письмовий розбір слів з більш складною морфемною структурою,
конструювати слова різних частин мови морфологічним способом, визначати семантику
найпоширеніших словотворчих засобів, тлумачити похідні слова, доречно вживати в 
мовленні
лексичні одиниці з похідною основою.
3. Виконувати усний і письмовий розбір слів з більш складною морфемною структурою,
конструювати слова з префіксами, визначати семантику найпоширеніших словотворчих
засобів, тлумачити похідні слова, доречно вживати в мовленні лексичні одиниці з похідною
основою.
217. У котрому рядку правильно вказані вміння учнів з словотвору для 3 класу?
1. Установлювати зв'язок між лексичним значенням похідного слова та його морфемним
складом, виконувати усний і письмовий аналіз будови слова, конструювати похідні слова за
допомогою певних словотворчих засобів, визначати смисл найчастотніших префіксів і
суфіксів, доречно вживати похідні слова в мовленні.
2. Установлювати зв'язок між лексичним значенням похідного слова та його морфемним
складом, виконувати усний і письмовий аналіз будови слова, конструювати похідні слова за
допомогою певних словотворчих засобів, доречно вживати похідні слова в мовленні.3. 
Установлювати зв'язок між лексичним значенням похідного слова та його морфемним
складом, виконувати усний і письмовий аналіз будови слова, конструювати похідні слова за
допомогою певних словотворчих засобів, визначати смисл найчастотніших префіксів і
суфіксів.
218. У котрому рядку правильно вказані вміння учнів з словотвору для 2 класу?
1. Відшукувати й добирати самостійно споріднені слова, встановлювати смислову
залежність споріднених слів, позначати префікс, суфікс, корінь, конструювати похідні слова з
поданими коренями, будувати речення зі спорідненими словами.
2. Відшукувати й добирати самостійно споріднені слова, визначати морфемну будову слова,
позначати спільну частину (корінь) у споріднених словах, конструювати похідні слова з
поданими коренями, будувати речення зі спорідненими словами.
3. Відшукувати й добирати самостійно споріднені слова, встановлювати смислову
залежність споріднених слів, позначати спільну частину (корінь) у споріднених словах,
конструювати похідні слова з поданими коренями, будувати речення зі спорідненими 
словами.
219. У котрому рядку правильно вказана послідовність звуко-буквеного аналізу слова?
1. Вимовити слово по складах, скласти звукову модель слова, назвати кількість складів,
визначити наголошений склад, вимовити послідовно звуки, вимовити голосні, приголосні,
м’які, тверді, записати слово, визначити кількість букв і спів ставити їх з кількістю звуків.
2. Вимовити слово по складах, скласти звукову модель слова, записати слово, назвати
кількість складів, визначити наголошений склад, вимовити послідовно звуки, вимовити
голосні, приголосні, м’які, тверді, визначити кількість букв і співставити їх з кількістю 
звуків.
3. Вимовити слово по складах, скласти звукову модель слова, назвати кількість складів,
вимовити послідовно звуки, вимовити голосні, приголосні, м’які, тверді, визначити
наголошений склад, записати слово, визначити кількість букв і спів ставити їх з кількістю
звуків.
220. У котрому рядку порушено послідовність звуко-буквеного аналізу слова?
1. Вимовити слово по складах, скласти звукову модель слова, назвати кількість складів,
визначити наголошений склад, вимовити послідовно звуки, вимовити голосні, приголосні,
м’які, тверді, записати слово, визначити кількість букв і спів ставити їх з кількістю звуків.
2. Вимовити слово по складах, записати слово, назвати кількість складів, скласти звукову
модель слова, визначити наголошений склад, вимовити послідовно звуки, вимовити голосні,
приголосні, м’які, тверді, визначити кількість букв і спів ставити їх з кількістю звуків.



3. Вимовити слово по складах, скласти звукову модель слова, назвати кількість складів,
визначити наголошений склад, вимовити послідовно звуки, вимовити голосні, приголосні,
м’які, тверді, записати слово, визначити кількість букв і спів ставити їх з кількістю звуків.
221. При класифікації звуків на голосні і приголосні слід орієнтувати учнів на такі
ознаки:
1. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад.
2. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад, м’якість вимови.
3. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад, твердість вимови.
222. У котрому рядку є зайвий компонент?
1. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад.
2. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад, м’якість вимови.
3. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад.
223. Спосіб вимови, характер звучання, властивість утворювати склад – це:
1. Ознаки класифікації звуків.
2. Принципи визначення будови слова.
3. Вправи на формування вмінь класифікувати звуки.224. Сприймання слова на слух, 
вимовляння його, визначення кількості складів,
наголошеного складу, послідовне вимовляння звуків у слові, визначення голосних і
приголосних, характеристика приголосних за твердістю і м’якістю, глухістю і дзвінкістю – 
це:
1. Звуковий аналіз слова.
2. Звукобуквений аналіз слова.
3. Поскладовий аналіз слова.
225. У котрому твердженні допущена помилка?
1. Звук – це найменша мовна одиниця, яку ми чуємо і вимовляємо.
2. Звук – це найменша мовна одиниця, яку ми чуємо, вимовляємо і пишемо.
3. Звук – це найменша мовна одиниця, яку ми вимовляємо і чуємо.
226. У котрому твердженні допущена помилка?
1. Вимов слово, назви звуки, визнач тверді і м’які, голосні і приголосні.
2. Вимов слово, визнач тверді і м’які, голосні і приголосні.
3. Вимов слово, вимов послідовно звуки, визнач тверді і м’які, голосні і приголосні.
227. Котре з поданих тверджень є правильним для учнів початкових класів?
1. Наголошений склад – це склад, який вимовляється з посиленням голосу на одному із
складів.
2. Наголошений склад – це склад, який вимовляється триваліше і сильніше, ніж
ненаголошений.
3. Наголошений склад – це склад, який вимовляється триваліше, ніж ненаголошений.
228. У котрому рядку правильно названі принципи української орфографії?
1. Фонетичний, морфологічний, історико-традиційний, ідеографічний.
2. Фонетичний, морфологічний, іншомовних слів, ідеографічний.
3. Фонетичний, антиграматичний, історико-традиційний, ідеографічний.
229. Котре твердження є правильним?
1. Орфограма є основною одиницею орфографії.
2. Зміст чинної програми в мовній змістовій лінії передбачає формування в молодших
школярів поняття орфограма.
3. Орфографічне правило – певне узагальнення, що стосується лексичного значення слів.
230. У котрому рядку допущена помилка при визначенні принципів української
орфографії?
1. Орфографія української мови базується на таких принципах: фонетичному,
морфологічному, історико-традиційному, ідеографічному.
2. Орфографія української мови базується на таких принципах: фонетичному,
морфологічному, синтаксичному, історико-традиційному, ідеографічному.



3. Орфограма є основною одиницею орфографії.
231. З метою формування орфографічної грамотності необхідно розв’язати такі
завдання:
1. Забезпечити засвоєння школярами основних орфографічних понять і правил,
розвинути орфографічну пильність, виробити практичні вміння користуватися синонімами,
сформувати навички орфографічного самоконтролю, виховати потребу і вміння
користуватися орфографічним словником.
2. Забезпечити засвоєння школярами основних орфографічних понять і правил,
розвинути орфографічну пильність, виробити практичні правописні вміння, сформувати
навички орфографічного самоконтролю, виховати потребу і вміння використовувати слова в
переносному значенні.3. Забезпечити засвоєння школярами основних орфографічних понять 
і правил,
розвинути орфографічну пильність, виробити практичні правописні вміння, сформувати
навички орфографічного самоконтролю, виховати потребу і вміння користуватися
орфографічним словником.
232. У котрому рядку є правильне твердження?
1. Під орфографічною грамотністю розуміють уміння правильно вживати графічні засоби
для відтворення усного мовлення на письмі відповідно до прийнятих правил правопису.
2. Зміст чинної програми в мовній змістовій лінії передбачає формування в молодших
школярів поняття орфограма.
3. Принципами української орфографії є: фонетичний, антиграматичний, історико-
традиційний, синтаксичний.
233. У котрому рядку допущена помилка у твердженні?
1. Ідеографічний принцип орфографії визначає написання подібних слів, що мають
смислові відмінності.
2. Суть фонетичного принципу правопису полягає в тому, що слова пишуть так, як
вимовляють.
3. Морфологічний принцип орфографії полягає в тому, що зберігаються такі написання,
які в сучасній мові втратили свою вмотивованість.
234. У котрому рядку допущена помилка у твердженні?
1. Орфографічні вміння – це навички дії, засновані на чіткому усвідомленні орфограм і
правил.
2. Сформовані орфографічні вміння, доведені до автоматизму – це орфографічні навички.
3. Орфографічна навичка є автоматизованою дією, пов’язаною із застосуванням
засвоєних правопис них правил.
235. Розв’язуючи орфографічну задачу, школяр має виконати послідовно такі дії:
1. Знайти орфограму, накреслити спосіб розв’язання задачі, визначити послідовність
«кроків» розв’язання задачі, визначити її тип, виконати дії згідно з алгоритмом, написати
слово правильно.
2. Знайти орфограму, визначити її тип, накреслити спосіб розв’язання задачі, визначити
послідовність «кроків» розв’язання задачі, виконати дії згідно з алгоритмом, написати слово
правильно.
3. Знайти орфограму, визначити її тип, написати слово правильно, накреслити спосіб
розв’язання задачі, визначити послідовність «кроків» розв’язання задачі, виконати дії згідно з
алгоритмом.
236. Для формування в молодших школярів орфографічної грамотності необхідно
навчити їх:
1. Знаходити орфограми, визначати тип орфограми і пов’язувати її з певним правилом
правопису, користуватися алгоритмом розв’язання орфографічної задачі, здійснювати
орфографічний самоконтроль.
2. Знаходити орфограми, користуватися алгоритмом розв’язання орфографічної задачі,
здійснювати орфографічний самоконтроль.



3. Знаходити орфограми, визначати тип орфограми і пов’язувати її з певним правилом
правопису, здійснювати орфографічний самоконтроль.
237. У формуванні орфографічної пильності молодших школярів можна виділити
такі рівні:
1. Фонетичний, графічний, морфемний.
2. Фонетичний, морфологічний, морфемний.
3. Фонетичний, морфологічний, синтаксичний.238. У котрому рядку допущена помилка у 
твердженні?
1. Орфографічна пильність – це здатність людини швидко розпізнавати орфограми і
визначати їх тип.
2. Під фонематичним слухом розуміють здатність людини до аналізу й синтезу звуків
мовлення і правильну передачу їх на письмі.
3. Процес формування орфографічних умінь проходить мотиваційний етап, орієнтовний,
операційний, контрольно-оцінний.
239. У роботі над орфографічним правилом методисти виділяють такі етапи:
1. Постановка навчальної задачі шляхом створення проблемної ситуації, метою якої є
мотивація вивчення правила, робота над формулюванням правила й уточнення необхідного
способу дії, первинне закріплення.
2. Постановка навчальної задачі шляхом створення проблемної ситуації, метою якої є
мотивація вивчення правила, колективне виведення правила, робота над формулюванням
правила й уточнення необхідного способу дії, первинне закріплення.
3. Постановка навчальної задачі шляхом створення проблемної ситуації, метою якої є
мотивація вивчення правила, колективне виведення правила, робота над формулюванням
правила й уточнення необхідного способу дії.
240. Правописні вправи поділяються на такі:
1. Спостереження над мовою з певною метою, різні види розбору, конструювання мовних
одиниць, творчі.
2. Спостереження над мовою з певною метою, різні види розбору, різні види списування
із завданням, конструювання мовних одиниць.
3. Спостереження над мовою з певною метою, різні види розбору, різні види списування
із завданням, конструювання мовних одиниць, творчі.
241. Зважаючи на етапність процесу вироблення орфографічної навички, методисти
подають таку класифікацію орфографічних вправ:
1. Вправи на розпізнавання орфограм, вправи на часткове застосування правила, вправи
на повне застосування правила.
2. Вправи на розпізнавання орфограм, вправи на часткове застосування правила, вправи
на повне застосування правила, різні види списування.
3. Вправи на розпізнавання орфограм, вправи на часткове застосування правила, різні
види списування.
242. До негрубих орфографічних помилок відносять:
1. Винятки з усіх правил.
2. Написання не з дієсловами.
3. Правопис великої літери у власних назвах.
243. За яким принципом орфографії написані слова Коваль (прізвище) та коваль
(загальна назва)?
1. Фонетичним.
2. Історичним.
3. Смисловим.
244. За яким принципом правопису написання кожної літери відповідає вимові і
перевіряється нею?
1. Фонетичним.
2. Історичним.



3. Смисловим.
4. Морфологічним.245. Цілеспрямоване формування у молодших школярів орфографічних 
умінь і
навичок передбачає такий вид граматичного розбору:
1. Звуко-буквений.
2. Морфемний.
3. Морфологічний.
5. Пунктуаційний.
6. Синтаксичний.
246. Вкажіть на неправильну відповідь щодо методичного значення використання
зорових диктантів у практиці початкової школи:
1. Розкривають значення слів.
2. Розвивають орфографічну пильність.
3. Сприяють розвиткові зорової пам’яті.
4. Формують спостережливість і увагу.
247. Вкажіть принцип орфографії, за яким написання кожної літери у слові
відповідає вимові і перевіряється нею:
1. Смисловий.
2. Історичний.
3. Морфологічний.
4. Фонетичний.
5. Орфоепічний.
248. Орфографічна навичка – це:
1. Автоматизована дія, яка формується на основі умінь, пов’язаних із засвоєнням комплексу
знань і їх застосуванням на письмі.
2. Система правил правопису.
3. Написання, що відповідає правилу орфографії.
4. Система правил, що регламентують вимову слова.
249. Які з перелічених вправ не належать до орфографічних?
1. Списування.
2. Диктанти.
3. Орфографічний розбір.
4. Усні перекази.
250. Який із видів диктантів передбачає недослівний запис тексту і є підготовчим
етапом до такого виду роботи, як переказ?
1. Пояснювальний.
2. Контрольний.
3. Вільний.
4. Творчий.
251. Вибірковий диктант – це:
1. Вид слухового чи зорового диктанту, який передбачає запис не повного тексту, а лише тих
слів, словосполучень, що містять орфограми або граматичні форми з правил, які вивчаються.
2. Вид диктанту, який передбачає запис слів, словосполучень, що містять вказані орфограми.
3. Вид диктанту, який передбачає запис слів з орфограмами, що вивчалися на уроці.
252. Одним із завдань мовленнєвої роботи на лексичному рівні є:
1. Робота над дикцією.
2. Боротьба з нелітературними словами (діалектизмами, жаргонізмами, русизмами).
3. Формування орфографічних навичок.4. Робота над пунктуацією.
253. Назвіть не менше чотирьох видів вправ з орфографії:
1. Спостереження за мовою з певною метою, різні види розбору (фонетичний, граматичний,
морфемний, синтаксичний), різні види списування із завданням, конструювання мовних 
одиниць,



диктанти.
2. Різні види розбору (фонетичний, граматичний, морфемний, синтаксичний), різні види
списування із завданням, конструювання мовних одиниць, творчі.
3. Спостереження за мовою з певною метою, різні види розбору (фонетичний, граматичний,
морфемний, синтаксичний), різні види списування із завданням, творчі.
254. У котрому рядку правильно вказані етапи вивчення морфемної будови слова?
1. Пропедевтичний, основний, закріплення й поглиблення знань.
2. Пропедевтичний, основний, закріплення й поглиблення знань, вироблення практичних
умінь і навичок.
3. Пропедевтичний, закріплення й поглиблення знань, вироблення практичних умінь і
навичок.
255. У котрому рядку допущена помилка у визначенні?
1. Будова слова – розділ мовознавства, в якому розглядаються значущі частини слова,
відношення між спільнокореневими словами.
2. Словотвір – розділ мовознавства, що вивчає творення нових слів.
3. Основа слова – це частина слова без закінчення, яка служить для зв’язку слів у реченні.
256. Другий етап у вивченні закінчення передбачає:
1. Формулювання власного висновку учнів про наявність змінної частини у слові та його
функції і введення вчителем терміна «закінчення».
2. Конкретизацію набутих учнями знань під час виконання тренувальних вправ.
3. Одержання початкових уявлень про змінну частину слова.
257. Учні повинні усвідомити такі головні ознаки закінчення:
1. Змінна частина слова, за допомогою закінчень утворюються різні форми слова,
змінюється відтінок у значенні слова, закінчення стоїть у кінці змінюваного слова.
2. Змінна частина слова, за допомогою закінчень утворюються різні форми слова,
закінчення служить для зв’язку слів у реченні і стоїть у кінці змінюваного слова.
3. Змінна частина слова, за допомогою закінчень утворюються різні форми слова,
закінчення служить для зв’язку слів у реченні.
258. Істотні ознаки закінчення слова засвоюються молодшими школярами:
1. Завдяки цілеспрямованій бесіді, пов’язаній із спостереженнями за словоформами.
2. Завдяки цілеспрямованій бесіді і спеціально дібраним аналітико-синтетичним
завданням.
3. Завдяки цілеспрямованій бесіді, пов’язаній із спостереженнями за словоформами, і
спеціально дібраними аналітико-синтетичними завданнями.
259. У котрому реченні допущена помилка у визначенні?
1. Корінь – головна частина слова, яка обов’язково присутня в кожному слові і містить
основний елемент лексичного значення.
2. Слова з однаковим коренем називаються спорідненими, або спільнокореневими.
3. Суфікс – це частина слова, яка стоїть перед коренем і надає слову іншого смислового
відтінку.
260. Служить для утворення нових слів або слів з іншим відтінком у значенні, стоїть
перед коренем, у слові може бути кілька таких частинок – це:1. Корінь слова.
2. Суфікс.
3. Префікс.
ЧАСТИНИ МОВИ
261. У якому класі вивчається прислівник як частина мови?
1. 1-му.
2. 2-му.
3-му.
4. 4-му.
262. За яким критерієм розрізняють репродуктивні, конструктивні та творчі вправи?
1. За ступенем самостійності.



2. За місцем виконання.
3. За рівнем креативності.
263. За яким принципом вивчаються частини мови у початковій школі?
1. Лінійності.
2. Структурованості.
3. Концентричності.
264. Яку незмінну частину мови вивчають у початковій школі?
1. Дієприкметник.
2. Прислівник.
3. Дієприслівник.
265. Із яким терміном не ознайомлюються молодші школярі?
1. Особові займенники.
2. Неозначена форма дієслова.
3. Вказівні займенники.
266. У якому із класів формується вміння відмінювати іменники?
1. у 1-му.
2. у 2-му.
3. у 3-му.
4. в 4-му.
267. У початковій школі вивчаються такі розряди займенників за значенням:
1. Вказівні.
2. Питальні.
3. Відносні.
4. Заперечні.
5. Особові.
6. Усі названі.
268. За ступенем самостійності виконання вправи класифікуються на:
1. Репродуктивні, конструктивні, творчі.
2. Усні та письмові.
3. Аналітичні та синтетичні.
4. Поточні та контрольні.
269. Вкажіть найбільш повну відповідь. Аналітичні вправи з української мови – це
вправи:1. Під час виконання яких переважає аналітична діяльність учнів: спостереження над 
мовою,
граматичний розбір у різних варіантах, орфографічне коментування і т.п.
2. Під час виконання яких переважає репродуктивна діяльність учнів: дослівне списування,
імітативні вправи і т.п.
3. Під час виконання яких обґрунтовується висловлена думка щодо вивченого граматичного
поняття.
270. У котрому рядку правильно вказані основні етапи процесу формування
граматичного поняття «частини мови»?
1. Формування граматичних понять полягає – в аналізі мовного матеріалу з метою
виділення істотних ознак поняття, в узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків
між ними та у введенні терміна, в конкретизації вивченого поняття завдяки виконанню
вправ, які вимагають практичного застосування одержаних знань.
2. Формування граматичних понять полягає – в аналізі мовного матеріалу з метою
виділення істотних ознак поняття, в узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків
між ними та у введенні терміна, в уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними.
3. Формування граматичних понять полягає – в аналізі мовного матеріалу з метою
виділення істотних ознак поняття, в узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків
між ними та у введенні терміна, в уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними, в
конкретизації вивченого поняття завдяки виконанню вправ, які вимагають практичного



застосування одержаних знань
271. Які питання з’ясовують учні, опрацьовуючи кожну частину мови?
1. Що ця частина мови означає, на яке питання відповідає, як (за чим) змінюється, яким
членом речення найчастіше виступає, з якою частиною мови вступає в зв'язок, як
найчастіше утворюється.
2. Що ця частина мови означає, на яке питання відповідає, як (за чим) змінюється, з
якою частиною мови вступає в зв'язок, як найчастіше утворюється.
3. Що ця частина мови означає, на яке питання відповідає, як (за чим) змінюється, яким
членом речення найчастіше виступає, з якою частиною мови вступає в зв'язок.
272. У котрому рядку правильно вказана послідовність визначення роду
прикметників?
1. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, визначити рід прикметника, визначити
рід іменника.
2. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, визначити рід іменника, за родом
іменника визначити рід прикметника.
3. Визначити рід іменника, , за родом іменника визначити рід прикметника.
273. У котрому рядку правильно вказані специфічні принципи вивчення частин
мови?
1. Вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, вивчення частин мови на синтаксичній
основі, вивчення системи відмінювання частин мови і словотвору у зв’язку з
орфографією, вивчення частин мови в поєднанні з розвитком зв’язного мовлення учнів.
2. Вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, лексикологією та іншими розділами,
вивчення системи відмінювання частин мови і словотвору у зв’язку з орфографією,
вивчення частин мови в поєднанні з розвитком зв’язного мовлення учнів.
3. Вивчення частин мови у зв’язку з фонетикою, лексикологією та іншими розділами,
вивчення частин мови на синтаксичній основі, вивчення системи відмінювання частин
мови і словотвору у зв’язку з орфографією, вивчення частин мови в поєднанні з розвитком
зв’язного мовлення учнів.
274. У котрому рядку правильно вказані специфічні прийоми вивчення частин мови?1. 
Морфологічний розбір слова як частини мови, постановка слова в потрібній формі,
розмежування аналогічних слів з різних частин мови, зіставлення граматичних форм,
заміна одних форм іншими, складання словосполучень і речень з певними формами слів.
2. Морфологічний розбір слова як частини мови, постановка слова в потрібній формі,
розмежування аналогічних слів з різних частин мови, зіставлення граматичних форм,
складання словосполучень і речень з певними формами слів.
3. Постановка слова в потрібній формі, розмежування аналогічних слів з різних частин
мови, зіставлення граматичних форм, заміна одних форм іншими, складання
словосполучень і речень з певними формами слів.
275. У котрому рядку вказані програмні вимоги щодо вивчення частин мови в 3
класі?
1. Формування узагальненого поняття про частини мови (іменник, прикметник,
дієслово), ознайомлення із сукупністю граматичних та лексико-граматичних ознак,
властивих кожній частині мови (роль у мовленні, узагальнене лексичне значення,
категорії, функції в реченні).
2. Формування узагальненого поняття про повнозначні та службові частини мови,
ознайомлення із сукупністю граматичних та лексико-граматичних ознак, властивих кожній
частині мови (роль у мовленні, узагальнене лексичне значення, категорії, функції в
реченні).
3. Формування узагальненого поняття про частини мови (іменник, прикметник,
дієслово), ознайомлення із сукупністю граматичних та лексико-граматичних ознак,
властивих кожній частині мови (роль у мовленні, узагальнене лексичне значення, будова
слова, категорії, функції в реченні).



276. На чому ґрунтується уміння учнів розпізнавати частини мови?
1. На фонетичних ознаках, на вмінні правильно поставити до слова граматичне питання,
на врахуванні формально-граматичних показників кожної частини мови.
2. На лексичних ознаках (іменник – назва предмета, прикметник – назва ознаки.
дієслово – назва дії), на вмінні правильно поставити до слова граматичне питання, на
врахуванні формально-граматичних показників кожної частини мови.
3. На лексичних ознаках (іменник – назва предмета, прикметник – назва ознаки.
дієслово – назва дії), на вмінні правильно поставити до слова граматичне питання, на
врахуванні словотвірних особливостей кожної частини мови.
277. За джерелом знань методи поділяються на:
1. Наочні, практичні, евристичні.
2. Словесні, догматичні, практичні.
3. Наочні, словесні, практичні.
278. За характером керівництва розумовою діяльністю учнів методи навчання
граматики поділяються на:
1. Мовний розбір, списування, метод гранування.
2. Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий,
дослідницький.
3. Репродуктивний; д) проблемний, частково-пошуковий, морфологічний.
279. З яких компонентів складається формування початкової системи граматичних
понять?
1. Сприймання окремих однорідних мовних явищ, абстрагування, мовний розбір,
узагальнення їх у спеціальному слові-терміні.
2. Сприймання окремих однорідних мовних явищ, мовний розбір, виділення істотних ознак,
узагальнення їх у спеціальному слові-терміні.3. Сприймання окремих однорідних мовних 
явищ, абстрагування, виділення істотних ознак,
узагальнення їх у спеціальному слові-терміні.
280. За напрямом діяльності учнів методи навчання граматики поділяються на:
1. Практичні, практико-теоретичні, теоретичні.
2. Практичні, репродуктивні, теоретичні.
3. Практичні, практико-теоретичні, репродуктивні.
281. На скільки етапів умовно можна поділити процес формування граматичних
понять?
1. Два.
2. Три.
3. Чотири.
282. У котрому рядку правильно вказана послідовність вивчення роду
прикметників?
1. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, визначити рід іменника, за родом іменника
визначити рід прикметника.
2. Визначити рід іменника, за родом іменника визначити рід прикметника, знайти іменник, з
яким зв’язаний прикметник.
3. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, за родом іменника визначити рід
прикметника, визначити рід іменника.
283. У котрому рядку правильно вказана послідовність вивчення роду
прикметників?
1. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, за родом іменника визначити рід
прикметника, визначити рід іменника.
2. Визначити рід іменника, за родом іменника визначити рід прикметника, знайти іменник, з
яким зв’язаний прикметник.
3. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, визначити рід іменника, за родом іменника
визначити рід прикметника.



284. У котрому рядку правильно вказана послідовність вивчення роду
прикметників?
1. Визначити рід іменника, за родом іменника визначити рід прикметника, знайти іменник, з
яким зв’язаний прикметник.
2. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, визначити рід іменника, за родом іменника
визначити рід прикметника.
3. Знайти іменник, з яким зв’язаний прикметник, за родом іменника визначити рід
прикметника, визначити рід іменника.
285. З якою метою послідовно виконуються такі дії: з’ясувати, скільки предметів
називає іменник, дібрати до іменників слова він, вона, воно або вони?
1. Для визначення числа іменників.
2. Для визначення роду іменників.
3. Для визначення змінювання займенників.
286. На якому етапі уроку виконують такі завдання: знайди слова, які означають
власні назви; які власні назви вжито в тексті; запиши, хто в якій країні живе?
1. На етапі засвоєння знань.
2. На етапі вироблення практичних умінь і навичок.
3. На етапі закріплення вивченого.287. Аналіз малюнків (школяр, міліціонер, повар, кінь, 
їжак, риба, літак, ракета,
трактор, портфель), поданих у підручнику, допомагає учням зробити висновок:
1. Що назви людей і тварин відповідають на питання хто?, а назви всіх інших предметів
відповідають на питання що?
2. Що іменники мають різні закінчення.
3. Що іменники змінюються за відмінками.
288. На усвідомленні учнями лексичного значення слова, на вмінні правильно
поставити граматичне запитання до слова, на врахуванні формально-граматичних
показників різних слів ґрунтується:
1. Засвоєння частин мови, уміння розпізнавати їх у ряді різних ознак.
2. Засвоєння правопису частин мови.
3. Вивчення синтаксичних зв’язків слів у реченні.
289. Співвіднесенню ознаки предмета і слова, яке її називає, сприяють такі завдання:
1. Розгляньте малюнки; скільки предметів зображено на них; що вони означають?
2. Розгляньте малюнки; назвіть, якого кольору на них предмети; яких розмірів вони і якої
форми?
3. Розгляньте малюнки; назвіть, якого кольору на них предмети; яких розмірів вони і якої
форми? скільки їх є?
290. Завдання назвати різні ознаки яблука (червоне, запашне, солодке, велике,
смачне, спіле) допомагає учням:
1. Усвідомити, що ознаки можуть характеризувати предмети за кольором, смаком,
величиною, запахом.
2. Що ознак може бути одна і більше.
3. Розпізнавати прикметники в мовленні.
291. Завдання: виділити з речень словосполучення іменників з прикметниками;
дібрати прикметники, які характеризують предмет з різних сторін; удосконалити текст
шляхом добору прикметників до іменників; дібрати прикметники для опису зображених
тварин – виконуються з метою:
1. Закріплення вивченого.
2. Формування в учнів елементарних граматичних понять.
3. Пояснення нового матеріалу.
292. Складання речень на основі спостережень за змінами і природі про те, що
відбулося вчора, відбувається сьогодні і відбудеться завтра допоможе учням:
1. Усвідомити, що дієслова можуть виражати дії у різний час.



2. Зрозуміти, що дієслова змінюються за родами.
3. Переконатися, що дієслова виражають дію.
293. Визначення роду дієслів, позначення закінчення, змінювання дієслів минулого
часу за родами , утворення дієслів минулого часу різного роду – це завдання на:
1. Усвідомлення нового матеріалу.
2. Закріплення вивченого матеріалу.
3. Застосування вивченого матеріалу.
294. У котрому рядку правильно названі вправи аналітичного характеру?
1. Розгляньте малюнок. Кого зображено? Скільки ластівок сидить на дроті? Скільки каченят у
качки? Скільки зацвіло кульбаб? Котре по порядку чорне каченя?
2. Розгляньте малюнок. Кого зображено? Скільки ластівок сидить на дроті? Скільки каченят у
качки? Скільки зацвіло кульбаб? З поданим словосполученням «чорне каченя» складіть
речення.3. Розгляньте малюнок. Кого зображено? Скільки ластівок сидить на дроті? Скільки 
каченят у
качки? Скільки зацвіло кульбаб? Складіть речення про чорне каченя.
295. У котрому рядку правильно названі конструктивні вправи?
1. Побудуйте з поданим словосполученням «у садку» речення. Перебудуйте речення так, щоб
останнє слово стало першим. За поданою схемою складіть речення з прикметниками. 
Опишіть
весняний гай.
2. Побудуйте з поданим словосполученням «у садку» речення. Перебудуйте речення так, щоб
останнє слово стало першим. За поданою схемою складіть речення з прикметниками.
3. Побудуйте з поданим словосполученням «у садку» речення. Перебудуйте речення так, щоб
останнє слово стало першим. Опишіть весняний гай.
296. На якому етапі формування граматичних понять вводиться мовний термін?
1. На першому.
2. На другому.
3. На третьому.
297. Вивчення іменника в початкових класах передбачає:
1. Формування граматичного поняття про іменник, формування навичок правопису
відмінкових закінчень іменників, збагачення словника учнів новими іменниками і розвиток
навичок точного використання їх у мові.
2. Розширення знань про лексичне значення слова, формування навичок правопису
відмінкових закінчень іменників, збагачення словника учнів новими іменниками і розвиток
навичок точного використання їх у мові.
3. Формування граматичного поняття про іменник, формування навичок правопису
відмінкових закінчень іменників, збагачення словника учнів антонімами, синонімами,
омонімами.
298. Вивчення частин мови в початкових класах має на меті:
1. Ознайомлення учнів з іменником, прикметником, числівником, займенником,
дієсловом, часткою; усвідомлення граматичного і лексичного значення частин мови;
засвоєння форм словозміни частин мови; розвиток усного і писемного мовлення;
засвоєння правопису відмінкових закінчень.
2. Ознайомлення учнів з іменником, прикметником, числівником, займенником,
дієсловом, прислівником, прийменником; усвідомлення граматичного і лексичного
значення частин мови; засвоєння форм словозміни частин мови; розвиток усного і
писемного мовлення; засвоєння правопису відмінкових закінчень.
3. Ознайомлення учнів з іменником, прикметником, числівником, дієсловом, часткою;
усвідомлення граматичного і лексичного значення частин мови; засвоєння форм
словозміни частин мови; розвиток усного і писемного мовлення; засвоєння правопису
відмінкових закінчень.
299. У процесі роботи над числом іменників формуються такі уміння:



1. Розрізняти в однині і множині за значенням і закінченням, утворювати форму
множини від найбільш уживаних форм однини і навпаки, правильно вживати числові
форми іменників у мовленні.
2. Утворювати форму множини від найбільш уживаних форм однини і навпаки,
правильно вживати числові форми іменників у мовленні.
3. Розрізняти в однині і множині за значенням і закінченням, утворювати форму
множини від найбільш уживаних форм однини і навпаки.
300. Внаслідок вивчення відмінювання іменників учні повинні усвідомити:1. Зміна іменників
за відмінками служить для зв’язку їх з іншими словами, крім
відмінкових закінчень для зв’язку слів використовують прийменники, відмінки можуть
вживатися як з прийменниками, так і без них.
2. Зміна іменників за відмінками служить для зв’язку їх з іншими словами, крім
відмінкових закінчень для зв’язку слів використовують прийменники, називний і
давальний відмінки ніколи не вживаються з прийменниками, а місцевий – без
прийменників.
3. Зміна іменників за відмінками служить для зв’язку їх з іншими словами, крім
відмінкових закінчень для зв’язку слів використовують сполучники, називний і давальний
відмінки ніколи не вживаються з прийменниками.
301. У котрому рядку правильно вказана послідовність морфологічного розбору
іменника у 4 класі?
1. Частина мови, початкова форма, власна чи загальна назва, питання, на яке відповідає,
назва істоти чи неістоти, відмінок, число, рід, яким членом речення є.
2. Частина мови, початкова форма, власна чи загальна назва, питання, на яке відповідає,
назва істоти чи неістоти, рід, число, відмінок, відміна, яким членом речення є.
3. Частина мови, початкова форма, власна чи загальна назва, питання, на яке відповідає,
назва істоти чи неістоти, рід, число, відмінок, яким членом речення є.
302. У котрому рядку правильно вказана послідовність морфологічного розбору
прикметника у 4 класі?
1. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, рід, відмінок, число, яким
членом речення є.
2. Частина мови, початкова форма, з яким іменником зв’язаний, на яке питання
відповідає, рід, відмінок, число, яким членом речення є.
3. Частина мови, початкова форма, з яким іменником зв’язаний, на яке питання
відповідає, рід, відмінок, число.
303. У котрому рядку правильно вказана послідовність морфологічного розбору
дієслова у 4 класі?
1. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, з якими словами в реченні
зв’язане, дієвідміна, час, число, рід, яким членом речення є.
2. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, дієвідміна, час, число, рід,
яким членом речення є.
3. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, з якими словами в реченні
зв’язане, дієвідміна, час, число, яким членом речення є.
304. У котрому рядку правильно вказана послідовність морфологічного розбору
займенника у 4 класі?
1. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, особа, число, відмінок
2. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, особа, число, відмінок,
рід.
3. Частина мови, початкова форма, на яке питання відповідає, особа, відмінок, рід.
305. В чому полягає суть першого етапу формування граматичних понять?
1. В аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття.
2. В узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введені терміна.
3. В уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними.



306. В чому полягає суть другого етапу формування граматичних понять?
1. В аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття.
2. В узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введені терміна.
3. В уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними.307. В чому полягає суть четвертого 
етапу формування граматичних понять?
1. В аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття.
2. В узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введені терміна.
3. В конкретизації вивченого поняття завдяки виконанню вправ, які вимагають практичного
застосування одержаних знань
308. В чому полягає суть третього етапу формування граматичних понять?
1. В аналізі мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття.
2. В узагальненні істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введені терміна.
3. В уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними.
309. Конкретизація вивченого поняття завдяки виконанню вправ, які вимагають
практичного застосування одержаних знань – це:
1. Перший етап формування граматичних понять.
2. Третій етап формування граматичних понять.
3. Четвертий етап формування граматичних понять.
310. Який метод найдоцільніше використати при вивченні теми «Відмінки
іменників»?
1. Пояснювально-ілюстративний.
2. Проблемно-пошуковий.
3. Евристичний.
311. У котрому рядку порушено послідовність визначення роду прикметників?
1. Визначити рід іменника, за родом іменника визначити рід прикметника, поставити
запитання.
2. Знайти іменник, з яким пов'язаний прикметник, визначити рід іменника, за родом
іменника визначити рід прикметника.
3. Знайти іменник, пов'язаний з прикметником, за правилом визначити рід іменника, за
родом іменника визначити рід прикметника.
312. У котрому класі вивчається граматична категорія відмінка прикметників?
1. У 2 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.
4. У 1 класі.
313. У котрому класі вивчається тема «Зв'язок прикметників з іменниками»?
1. У 1 класі.
2. У 2 класі.
3. У 3 класі.
4. У 4 класі.
314. У котрому класі учні учні знайомляться з терміном «Займенник як частина
мови»?
1. У 2 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.
315. Працюючи у 3 класі над темою «Змінювання дієслів за часами», учні мають
навчитися:
1. Розрізнювати часові форми дієслів, ставити питання до дієслів різних часових форм,
змінювати дієслова за часами у формах доконаного і недоконаного виду за 
допомогоюзапитань, розрізнювати часові форми дієслів у тексті, використовувати їх у 
власних
висловлюваннях.



2. Розрізнювати часові форми дієслів, ставити питання до дієслів різних часових форм,
змінювати дієслова за часами у формах доконаного і недоконаного виду за допомогою
запитань, розрізнювати часові форми дієслів у тексті.
3. Змінювати дієслова за часами у формах доконаного і недоконаного виду за
допомогою запитань, розрізнювати часові форми дієслів у тексті, використовувати їх у
власних висловлюваннях.
316. У котрому класі вивчається тема «Неозначена форма дієслова»?
1. У 2 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.
317. У процесі вивчення дієслова необхідно сформувати у дітей такі вміння:
1. Вживати ці дієслівні форми в реченнях і зв’язних висловлюваннях,
переконструйовувати тексти шляхом заміні дієслівних форм, визначати дієслова І і ІІ
дієвідміни з опорою на закінчення в 3-й особі множини.
2. Змінювати дієслова за особами і числами в теперішньому і майбутньому часі за
зразком, вживати ці дієслівні форми в реченнях і зв’язних висловлюваннях,
переконструйовувати тексти шляхом заміні дієслівних форм, визначати дієслова І і ІІ
дієвідміни з опорою на закінчення в 3-й особі множини.
3. Змінювати дієслова за особами і числами в теперішньому і майбутньому часі за
зразком, переконструйовувати тексти шляхом заміні дієслівних форм, визначати дієслова І
і ІІ дієвідміни з опорою на закінчення в 3-й особі множини.
318. Відповідно до вимог програми вивчення «Дієслова» учні 4 класу мають знати:
1. Дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за особами, числами і
відмінками, усі дієслова поділяються на дієвідміни.
2. Дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за особами і числами, усі
дієслова поділяються на три дієвідміни.
3. Дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за особами і числами, усі
дієслова поділяються на дієвідміни.
319. У котрому класі учні ознайомлюються з прислівником як частиною мови?
1. У 2 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.
320. Які уміння мають набути учні в результаті вивчення прислівника?
1. Учні мають навчитися впізнавати прислівники в тексті, правильно ставити до них
питання від дієслів, а також уміти самостійно добирати до наведених дієслів прислівники
за змістом та за граматичними питаннями.
2. Учні мають навчитися впізнавати прислівники в тексті, правильно ставити до них
питання від іменників, а також уміти самостійно добирати до наведених дієслів
прислівники за змістом та за граматичними питаннями.
3. Учні мають навчитися впізнавати прислівники в тексті, правильно ставити до них
питання від дієслів, а також уміти самостійно добирати до наведених дієслів прикметники
за змістом та за граматичними питаннями.
321. У котрому класі учні ознайомлюються з числівником як частиною мови?
1. У 2 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.322. У процесі вивчення числівника в учнів необхідно сформувати такі вміння:
1. Упізнавати серед слів числівники, ставити до них питання скільки?, який?, яка?, яке?,
котрі?, правильно вимовляти і писати числівники, ставити питання до кількісних і
порядкових числівників (без уживання терміна), вживати правильні форми на означення
часу протягом доби, будувати словосполучення з числівниками за зразком.
2. Упізнавати серед слів числівники, ставити до них питання скільки?, котрий?, котра?,
котре?, котрі?, правильно вимовляти і писати числівники, ставити питання до кількісних



і порядкових числівників (без уживання терміна), вживати правильні форми на означення
часу протягом доби, будувати словосполучення з числівниками за зразком.
3. Упізнавати серед слів числівники, ставити до них питання скільки?, котрий?, котра?,
котре?, котрі?, ставити питання до кількісних і порядкових числівників (без уживання
терміна), вживати правильні форми на означення часу протягом доби, будувати
словосполучення з числівниками за зразком.
323. У котрому класі учні ознайомлюються з терміном «сполучник»?
1. У 2 класі.
2. У 3 класі.
3. У 4 класі.
СИНТАКСИС
324. У котрому рядку правильно вказана послідовність у роботі над зв’язком слів у
реченні на різних етапах початкового навчання?
1. Добір потрібної форми залежного слова, добір залежного слова, що виражає ознаку
предмета, установлення зв’язків між членами речення за допомогою питань і виписування
сполучень слів парами.
2. Доповнення (поширення) речень за запитаннями, добір залежного слова, що виражає
ознаку предмета, установлення зв’язків між членами речення за допомогою питань і
виписування сполучень слів парами.
3. Доповнення (поширення) речень за запитаннями, добір потрібної форми залежного слова,
добір залежного слова, що виражає ознаку предмета, установлення зв’язків між членами
речення за допомогою питань і виписування сполучень слів парами.
325. У котрому рядку правильно вказані методи розвитку мовлення?
1. Імітативні, комунікативні, метод конструювання.
2. Аналітичні, синтетичні, метод цілих слів.
3. Імітативні, комунікативні, метод цілих слів.
326. У котрому рядку правильно вказані вправи з синтаксису?
1. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів, поділ деформованого тексту,
надрукованого без великих букв і крапок, на окремі речення, поступове розгортання
(поширення) речень за допомогою питань, поступове згортання (скорочення) речень,
об’єднання кількох речень в одне з однорідними членами, складання речень за схемою.
2. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів, поділ деформованого тексту,
надрукованого без великих букв і крапок, на окремі речення, поступове розгортання
(поширення) речень за допомогою питань, поступове згортання (скорочення) речень,
об’єднання кількох речень в одне з однорідними членами, визначення слів, вжитих в
переносному значенні.
3. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів, поділ деформованого тексту,
надрукованого без великих букв і крапок, на окремі речення, поступове розгортання
(поширення) речень за допомогою питань, підбір синонімів до поданих слів, об’єднання 
кількох
речень в одне з однорідними членами, складання речень за схемою.
327. Метод конструювання мовлення реалізується в основному через такі групи прийомів:1. 
Словникова робота, робота над словосполучення, робота над синонімами,
антонімами, логічна робота, вправи з теорії тексту.
2. Словникова робота, робота над словосполученням, робота над реченням, логічна
робота, вправи з теорії тексту.
3. Словникова робота, робота над словосполучення, робота над реченням, робота над
синонімами, антонімами, вправи з теорії тексту.
328. У котрому рядку вказана послідовність роботи над вивченням зв’язку слів у
реченні?
1. Скорочення речень, добір потрібної форми залежного слова, добір залежного слова, що
виражає ознаку предмета, установлення зв’язків між членами речення за допомогою питань і



виписування сполучень слів парами.
2. Доповнення (поширення) речень за питаннями, добір потрібної форми залежного слова,
добір залежного слова з певною морфологічною будовою, установлення зв’язків між членами
речення за допомогою питань і виписування сполучень слів парами.
3. Доповнення (поширення) речень за питаннями, добір потрібної форми залежного слова,
добір залежного слова, що виражає ознаку предмета, установлення зв’язків між членами
речення за допомогою питань і виписування сполучень слів парами.
329. Сукупність взаємопов’язаних самостійних речень, об’єднаних спільним предметом
мовлення і головною думкою за допомогою мовних засобів (лексичних, граматичних,
інтонаційних) – це:
1. Зв’язне висловлювання.
2. Текст.
3. Предмет комунікації.
330. У котрому рядку правильно вказано різновиди зовнішнього мовлення?
1. Слухання, говоріння, читання і письмо.
2. Читання, переказування, письмо.
3. Говоріння, читання, письмо. діалог.
331. У котрому рядку вказано послідовність встановлення зв’язків між членами
речення?
1. Відшукування залежних слів від підмета, визначення основи речення шляхом
встановлення зв’язків між підметом і присудком, відшукування залежних слів від присудка,
встановлення залежності між іншими другорядними членами.
2. Відшукування залежних слів від присудка, визначення основи речення шляхом
встановлення зв’язків між підметом і присудком, відшукування залежних слів від підмета,
встановлення залежності між іншими другорядними членами.
3. Визначення основи речення шляхом встановлення зв’язків між підметом і присудком,
відшукування залежних слів від підмета, відшукування залежних слів від присудка,
встановлення залежності між іншими другорядними членами.
332. У котрому рядку правильно вказано вправи з синтаксису залежно від ступеня
самостійності і пізнавальної активності учнів?
1. На основі зразка, конструктивні, творчі.
2. На основі зразка, конструктивні, синтетичні.
3. На основі зразка, аналітичні, синтетичні.
333. У котрому рядку вказано види творчих вправ при опрацюванні синтаксичних тем?
1. Складання речень за 2–3 опорними словами, за опорними словосполученнями або
порівняльними зворотам и, речень-запитань і речень-відповідей, на основі власних
спостережень за змінами в природі, на основі переглянутого фільму чи прочитаної 
книги,складання різних варіантів речень про одне і теж, складання питальних або 
спонукальних
речень з поданими звертаннями.
2. Складання речень на задану тему, за сюжетним малюнком, за 2–3 опорними словами, за
опорними словосполученнями або порівняльними зворотам и, речень-запитань і речень-
відповідей, на основі власних спостережень за змінами в природі, на основі переглянутого
фільму чи прочитаної книги, складання різних варіантів речень про одне і теж, складання
питальних або спонукальних речень з поданими звертаннями.
3. Складання речень на задану тему, за сюжетним малюнком, за 2–3 опорними словами, за
опорними словосполученнями або порівняльними зворотам и, речень-запитань і речень-
відповідей, на основі власних спостережень за змінами в природі, на основі переглянутого
фільму чи прочитаної книги, складання питальних або спонукальних речень з поданими
звертаннями.
334. У котрому рядку правильно вказані основні напрями роботи над засвоєнням
елементів синтаксису?



1. Практичні спостереження за синтаксичною будовою та інтонаційним оформленням речень,
побудова речень з різної кількості членів, формування уявлень про одиниці синтаксису –
словосполучення, речення, зв’язне висловлювання (текст), застосування набутих знань і 
вмінь
із синтаксису у практиці зв’язного мовлення, поглиблення знань і вмінь із синтаксису під час
опрацювання несинтаксичних тем (значення слова, будова слова, частини мови).
2. Формування уявлень про одиниці синтаксису – словосполучення, речення, зв’язне
висловлювання (текст), застосування набутих знань і вмінь із синтаксису у практиці 
зв’язного
мовлення, поглиблення знань і вмінь із синтаксису під час опрацювання несинтаксичних тем
(значення слова, будова слова, частини мови), порівняння вимови і написання, 
спостереження
готових зразків речень і активна робота над їх створенням.
3. Формування уявлень про одиниці синтаксису – словосполучення, речення, зв’язне
висловлювання (текст), застосування набутих знань і вмінь із синтаксису у практиці 
зв’язного
мовлення, поглиблення знань і вмінь із синтаксису під час опрацювання несинтаксичних тем
(значення слова, будова слова, частини мови), порівняння вимови і написання, формування
пунктуаційних навичок.
335. Що сприяє усвідомленому засвоєнню ознак речення як синтаксичної одиниці?
1. Спостереження готових зразків речень і активна робота над їх створенням.
2. Морфологічний і словотвірний аналіз тексту.
3. Робота з деформованим текстом, підбір слів для речень.
336. У котрому рядку правильно вказано послідовність письмово аналізу речення?
1. Читання речення, підкреслення умовними лініями головних і другорядних членів
речення, виписування з речення всіх сполучень слів парами із записом у дужках питань від
слова до слова.
2. Запис аналізованого речення, підкреслення умовними лініями головних і другорядних
членів речення, виписування з речення всіх сполучень слів парами із записом у дужках
питань від слова до слова.
3. Запис аналізованого речення, підкреслення умовними лініями головних і другорядних
членів речення, виписування підмета і присудка.
337. У котрому рядку правильно вказано види творчих вправ на складання речень?
1. Складання речень на задану тему, аналіз речень, за опорними словами, за опорними
словосполученнями, речень-запитань і речень-відповідей, на основі власних спостережень.
2. Складання речень на задану тему, за сюжетним малюнком, аналіз речень, за опорними
словосполученнями, речень-запитань і речень-відповідей, на основі власних спостережень.
3. Складання речень на задану тему, за сюжетним малюнком, за опорними словами, за
опорними словосполученнями, речень-запитань і речень-відповідей, на основі власних
спостережень.338. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів, поділ 
деформованого тексту
на речення, розгортання або згортання речень за допомогою питань – це вправи:
1. Аналітичні.
2. Конструктивні.
3. Творчі.
339. Вправи з реченням діляться на три групи: на основі зразка, конструктивні, творчі
– залежно:
1. Від ступеня самостійності і пізнавальної активності учнів.
2. Від характеру розумових операцій.
3. Від способу виконання.
340. За характером розумових операцій вправи з синтаксису діляться на:
1. На основі зразка, конструктивні, творчі.



2. Перекази,диктанти, твори.
3. Орфографічний розбір.
341. До конструктивних вправ з синтаксису належать:
1. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів; поділ деформованого тексту,
надрукованого без великих букв і крапок, на окремі речення; поступове розгортання
(поширення) речень за допомогою питань; об'єднання кількох речень в одне з однорідними
членами; складання речень за схемою; синтаксичний аналіз речення.
2. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів; поділ деформованого тексту,
надрукованого без великих букв і крапок, на окремі речення; поступове розгортання
(поширення) речень за допомогою питань; об'єднання кількох речень в одне з однорідними
членами; складання речень за схемою.
3. Відновлення або побудова речень із розрізнених слів; поділ деформованого тексту,
надрукованого без великих букв і крапок, на окремі речення; поступове розгортання
(поширення) речень за допомогою питань; об'єднання кількох речень в одне з однорідними
членами; морфологічний аналіз речення.
342. Вкажіть рядок, у якому правильно вказані види тренувальних вправ з
синтаксису.
1. Списування, орфографічний розбір, запис тексту, вивченого напам’ять, складання
речень за опорними словами чи словосполученнями.
2. Списування, диктанти різних видів, запис тексту, вивченого напам’ять, орфографічний
розбір.
3. Списування, диктанти різних видів, запис тексту, вивченого напам’ять, складання
речень за опорними словами чи словосполученнями.
343. Вкажіть рядок, у якому правильно вказані види тренувальних вправ з синтаксису.
1. Стилістичні вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими, відшукування
речень з розділовими знаками на певні правила, написання переказів.
2. Стилістичні вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими, відшукування
речень з розділовими знаками на певні правила, написання переказів, прийом алгоритмізації.
3. Стилістичні вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими, прийом
алгоритмізації, написання переказів.
344. Вкажіть рядок, у якому правильно вказані види тренувальних вправ з синтаксису.
1. Складання речень за опорними словами чи словосполученнями, диктанти різних видів,
списування, морфологічний аналіз тексту.
2. Складання речень за опорними словами чи словосполученнями, диктанти різних видів,
списування.3. Складання речень за опорними словами чи словосполученнями, диктанти 
різних видів,
списування, лексичний аналіз тексту.
345. У котрому твердженні допущена помилка?
1. Пунктуаційний розбір може бути пояснювальним і констатувальним.
2. Матеріалом для пунктуаційного розбору можуть слугувати тексти з розділовими
знаками і без них.
3. У початковій школі учні вивчають правила вживання крапки, знаків питання й оклику,
тире і крапки з комою.
346. У котрому твердженні допущена помилка?
1. Під пунктуаційним розбором розуміють пояснення розділових знаків.
2. З метою вироблення в учнів пунктуаційних умінь учитель може застосовувати різні
види орфографічного розбору.
3. Методисти вказують на значний розвивальний потенціал колективної роботи над
«партитурою» виразного читання тексту.
347. У котрому твердженні допущена помилка?
1. До пунктуаційних помилок належать порушення, пов’язані з неправильним уживанням
розділових знаків під час членування мовлення на речення.



2. Кожна пунктуаційна помилка є наслідком недотримання певного принципу правопису.
3. До пунктуаційних помилок призводить ігнорування принципів уживання розділових
знаків.
348. Недостатнє орієнтування у структурі речення зумовлює:
1. Пунктуаційні помилки.
2. Орфографічні помилки.
3. Семантичні помилки.
349. Із поданих типів речень вкажіть речення, що не класифіковане за метою
висловлювання:
1. Розповідне.
2. Питальне.
3. Окличне.
4. Спонукальне.
350. Програмою передбачено практичне ознайомлення зі складним реченням учнів такого
класу:
1. 1 класу.
2. 2 класу.
3. 3 класу.
4. 4 класу.
351. Серед пропонованих різновидів вправ із реченнями вкажіть ту, що не класифікована
залежно від ступеня самостійності і пізнавальної активності учнів:
1. Аналітичні вправи.
2. Вправи за зразком.
3. Конструктивні вправи.
4. Творчі вправи.
352. Вкажіть найвищий мовний рівень:
1. Фонетика.2. Лексикологія.
3. Морфологія.
4. Синтаксис.
353. Засвоєння граматичних понять «основа речення», «члени речення», «підмет»,
«присудок» відбувається у:
1. 1-му класі.
2. 2-му класі.
3. 3-му класі.
4. 4-му класі.
354. Ознайомлення зі складним реченням у 4-му класі згідно з програмою відбувається
таким чином:
1. Практичним шляхом –у процесі аналізу речень, роботи над побудовою складних речень за
поданим зразком чи схемою, без жодних теоретичних відомостей.
2. Шляхом засвоєння детальної теоретичної інформації про особливості складного речення та
його різновидів (складносурядного та складнопідрядного).
3. За допомогою інтерактивних методів.
4. Шляхом засвоєння загальної теоретичної інформації про складне речення.
355. Працьовита бджілка збирає мед. – бджілка (що робить?) збирає, бджілка (яка?)
працьовита, збирає (що?) мед. Подана вправа ілюструє:
1. Поширення речень за питаннями.
2. Виділення словосполучень у реченні.
3. Встановлення зв’язків між членами речення за допомогою питань.
4. Складання речення зі слів.
356. До конструктивних вправ не належить:
1. Складання словосполучень із поданих слів.
2. Складання тексту за малюнком.



3. Продовження незакінченого речення.
4. Заміна одних слів у реченні іншими.
357. Серед пропонованих вправ вкажіть ту, що не належить до вправ
словосполученнями:
1. Постановка запитань до залежних слів у реченні, визначення зв’язків між словами.
2. Схематичне зображення зв’язків між словами у реченні.
3. З’ясування значення нового слова за довідковими матеріалами.
4. Побудова словосполучень у зв’язку з вивченням частин мови.
зі
358. З якою із перелічених ознак речення не ознайомлюють учнів 2–4 класів?
1. Речення виражає закінчену думку.
2. Речення поділяють на односкладні та двоскладні.
3. Слова в реченні зв’язані граматично і за змістом, у реченні можуть бути головні і
другорядні члени.
359. Вкажіть відповідь, у якій правильно подано порядок встановлення зв’язків між
членами речення:
1. Відшукування залежних слів від підмета; відшукування залежних слів від присудка;
визначення основи речення шляхом встановлення зв’язків між підметом і присудком;
встановлення залежності між іншими другорядними членами.
2. Визначення основи речення шляхом встановлення зв’язків між підметом і присудком;
відшукування залежних слів від підмета; відшукування залежних слів від присудка;
встановлення залежності між іншими другорядними членами.3. Відшукування залежних слів
від підмета; встановлення залежності між іншими
другорядними членами; відшукування залежних слів від присудка; визначення основи
речення шляхом встановлення зв’язків між підметом і присудком.
360. Основною ознакою однорідних членів речення для молодших школярів є така:
1. Однорідні члени відповідають на одне і те саме запитання і зв’язані з одним і тим самим
словом.
2. Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення.
3. При однорідних членах можуть бути залежні слова.
361. У котрому твердженні допущена помилка?
1. Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови; мовна діяльність
людини.
2. Розвивати мовлення – означає вчити школярів правильно і доцільно, відповідно до
норм літературної мови користуватися всім арсеналом мовних засобів у процесі побудови
зв’язних висловлювань.
3. У процесі мовлення за допомогою мовних засобів реалізується мова.
362. У котрому рядку правильно вказані фактори успішного розвитку мовлення школярів?
1. Потреба в спілкуванні, мовленнєве середовище, життєвий досвід, добре спланована
система роботи над розвитком мовлення, постійне педагогічне управління.
2. Потреба в спілкуванні, мовленнєве середовище, життєвий досвід, значущість предмета
розмови, добре спланована система роботи над розвитком мовлення, постійне педагогічне
управління.
3. Потреба в спілкуванні, мовленнєве середовище, життєвий досвід, значущість предмета
розмови, добре спланована система роботи над розвитком мовлення.
363. У котрому рядку правильно вказані завдання учителя в керівництві мовленнєвим
розвитком учнів?
1. Створити хороше мовленнєве середовище, організувати мовленнєву практику,
забезпечити правильне засвоєння учнями достатнього лексичного запасу, граматичних форм,
синтаксичних конструкцій, створити атмосферу прагнення до високої культури мовлення.
2. Створити хороше мовленнєве середовище, організувати мовленнєву практику,
забезпечити правильне засвоєння учнями достатнього лексичного запасу, створити 



атмосферу
прагнення до високої культури мовлення.
3. Створити хороше мовленнєве середовище, організувати мовленнєву практику,
забезпечити правильне засвоєння учнями достатнього лексичного запасу, граматичних форм,
синтаксичних конструкцій.
364. Котре твердження правильне?
1. Внутрішнє мовлення – це мовлення в думках, яке відбувається з участю органів
мовлення.
2. Зовнішнє мовлення – це мовлення для інших, яке відбувається без участі органів
мовлення.
3. Аудіювання – це сприймання усного мовлення та його розуміння.
365. У котрому рядку правильно вказані види зовнішнього мовлення?
1. Слухання (аудіювання , говоріння, читання, переказування, письмо.
2. Слухання (аудіювання), розуміння, говоріння, читання, письмо.
3. Слухання, говоріння, читання, письмо.
366. Характерними ознаками тексту є:
1. Цілісність змісту, зв’язність викладу, структурна організація, завершеність.
2. Зачин, основна частина, усний виклад.3. Зачин, основна частина, кінцівка, текст-роздум.
367. Засобами міжфразового зв’язку у тексті виступають:
1. Особові займенники третьої особи; синонімічні назви до вжитих у попередніх реченнях
слів; єдність видових та часових форм дієслів-присудків.
2. Особові займенники третьої особи та вказівний той, цей; синонімічні назви до вжитих
у попередніх реченнях слів; єдність видових та часових форм дієслів-присудків.
3. Особові займенники третьої особи та вказівний той, цей; обставинні слова, .
найчастіше із значенням місця і часу; синонімічні назви до вжитих у попередніх реченнях
слів; єдність видових та часових форм дієслів-присудків.
368. За типом мовлення тексти поділяються на:
1. Тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-роздуми.
2. Тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-роздуми, усні тексти, писемні тексти.
3. Тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-роздуми, тексти художнього стилю.
369. За стилістичними ознаками тексти поділяються на :
1. Розмовні, ділові, наукові, розповідні, публіцистичні, художні.
2. Розмовні, ділові, наукові, науково-популярні, публіцистичні, наукові.
3. Розмовні, ділові, наукові, публіцистичні, художні.
370. У котрому рядку подано правильне твердження?
1. У початковій школі формування культури спілкування здійснюється у процесі
вивчення елементів синтаксису.
2. У початковій школі формування культури спілкування здійснюється у процесі
вивчення лексичного значення слова.
3. Формування культури мовлення і спілкування – це виховання навичок літературного
спілкування, пропагування і використання літературних норм у повсякденному мовленні.
371. Критеріями культури мовлення і спілкування є:
1. Змістовність, логічність, точність, багатство, мовленнєва діяльність, правильність,
комунікативне спрямування.
2. Змістовність, логічність, точність, багатство, виразність, чистота, правильність,
комунікативне спрямування.
3. Змістовність, логічність, точність, багатство, правильність, комунікативне
спрямування.
372. Процес породження зв’язного висловлювання проходить такі фази:
1. Орієнтування в завданнях і умовах спілкування, планування викладу думки, добір
відповідних мовних засобів для її вираження, забезпечення зворотного зв’язку, орієнтування
на адресата мовлення.



2. Орієнтування в завданнях і умовах спілкування, добір відповідних мовних засобів для
вираження думки, забезпечення зворотного зв’язку, орієнтування на адресата мовлення.
3. Орієнтування в завданнях і умовах спілкування, планування викладу думки, добір
відповідних мовних засобів для її вираження, забезпечення зворотного зв’язку.
373. У котрому рядку допущена помилка у твердженні?
1. Зачин – це початок тексту, в якому найчастіше стисло визначається тема
висловлювання.
2. Текст-розповідь подає інформацію про явища, події, вчинки людей та описує їх.
3. За стилістичними ознаками тексти поділяються на розмовні, ділові, наукові,
публіцистичні, художні.
374. Методами розвитку мовлення є:1. Імітативні, комунікативні, метод конструювання 
тексту.
2. Метод цілих слів, імітативні, комунікативні, метод конструювання тексту.
3. Комунікативні, імітативні, метод конструювання тексту, евристичний метод.
375. Який із типів текстів відповідає на загальне питання «Що сталося»?:
1. Розповідь.
2. Опис.
3. Міркування.
376. Який із видів переказів передбачає неповне відтворення тексту?
1. Вибірковий.
2. Стислий.
3. Творчий.
377. Основною одиницею зв’язного мовлення є:
1. Слово.
2. Речення.
3. Текст.
378. Який із видів переказів передбачає цілісне відтворення тексту, але без подробиць і
деталей, зі збереженням найголовнішого?
1. Вибірковий.
2. Стислий.
3. Творчий.
379. За способом виконання твори класифікуються на:
1. Класні та домашні.
2. Усні та письмові.
3. Навчальні та контрольні.
380. До характерних ознак тексту-міркування належать:
1. Теза, яку потрібно довести; розвиток тези, її доведення, аргументи; висновки, тобто
підтвердження правильності чи неправильності думки.
2. Теза, її доведення.
3. Припущення, висновки.
381. До шкільних варіантів діалогу не належить:
1. Бесіда учителя з учнем.
2. Рольові ігри.
3. Інсценування.
4. Суперечка.
5. Повідомлення.
382. Мовлення, оформлене звуками чи графічними знаками, звернене до інших,
називають:
1. Ситуативним.
2. Контекстним.
3. Зовнішнім.
4. Внутрішнім.



5. Усним.
6. Писемним.
383. Вкажіть «зайвий» із наведених навчальних шкільних монологів:
1. Переказ.2. Розповідь.
3. Виступ на певну тему.
4. Письмовий твір.
5. Рольова гра.
384. До засобів формування у молодших школярів уявлень про усне мовлення не
належать:
1. Зразки безпосередніх висловлювань.
2. Записи зразків усної народної творчості.
3. Магнітофонні записи дитячих висловлювань.
4. Таблиці мовленнєвих ситуацій.
5. Взаєморецензування відповідей.
385. До вправ на побудову діалогу не належить:
1. Фрагмент сюжетно-рольових ігор.
2. Інсценування ситуацій.
3. Побудова діалогічної бесіди.
4. Опрацювання художніх діалогічних текстів.
5. Виступ на певну тему.
386. Вкажіть на неправильну відповідь щодо визначення поняття «зв’язне мовлення»:
1. Група речень, тематично об’єднаних між собою.
2. Діяльність того, хто говорить, процес висловлювання думки.
3. Текст, висловлювання, продукт мовленнєвої діяльності.
4. Назва розділу методики розвитку мовлення.
387. Вкажіть відповідь, у якій наведена правильна періодизація мовленнєвого розвитку
дитини:
1. Період гудіння, дошкільний, шкільний.
2. Домовленнєвий, шкільний, юнацький.
3. Домовленнєвий, раннього дитинства, дошкільний, шкільний.
388. Серед зазначених етапів творення тексту вкажіть «зайвий»:
1. Орієнтація в умовах спілкування.
2. Планування ходу думки.
3. Передача ходу думки мовними засобами.
4. Запис тексту.
5. Удосконалення свого мовлення.
389. Серед вказаних груп узагальнених умінь зв’язного мовлення знайдіть «зайву»:
1. Інформативно-змістові.
2. Структурно-композиційні.
3. Граматико-стилістичні.
4. Комунікативні.
5. Редагування.
390. Вкажіть, які з етапів підготовки до написання твору можуть виходити за рамки
уроку:
1. Накопичення матеріалу.
2. Відбір і розташування матеріалу (обговорення, складання плану, визначення головного).
3. Словесне, мовленнєве оформлення, тобто складання самого тексту, його запис,
удосконалення, самоперевірка, перевірка вчителем.391. За метою висловлювання речення 
класифікуються на:
1. Окличні та неокличні.
2. Розповідні, питальні, спонукальні.
3. Повні та неповні.



392. Серед перелічених умінь виберіть те, що не належить до комунікативних:
1. Уміння визначати тему висловлювання.
2. Уміння здійснювати морфологічний аналіз слів.
3. Уміння будувати висловлювання послідовно.
4. Уміння підбирати тип і стиль мовлення залежно від мети і ситуації спілкування.
393. За типом мовлення тексти класифікуються на:
1. Розповідь, опис, міркування.
2. Тексти художнього та наукового стилю.
3. Прозові та віршовані тексти.
4. Монологічні та діалогічні тексти.
394. Яке загальне питання можна поставити до тексту-розповіді?
1. Чому?
2. Що відбулося? що сталося?
3. Який? яка? яке? 4. скільки?
395. Залежно від докладності передачі змісту та міри збереження композиції тексту
перекази класифікують на:
1. Навчальні та контрольні.
2. Усні та письмові.
3. Детальні, вибіркові, стислі, творчі.
4. Наукові та художні.
396. Який із термінів співвідноситься із визначенням «вид навчальної вправи, яка полягає
в самостійному викладі своїх думок на задану тему чи питання»?
1. Переказ.
2. Диктант.
3. Переказ із творчим завданням.
4. Твір.
397. До ознак тексту не належить:
1. Обов’язковий поділ на абзаци.
2. Цілісність змісту.
3. Зв’язність викладу.
4. Смислова завершеність.
398. За метою виконання твори класифікують на:
1. Класні й домашні.
2. Навчальні, навчально-тренувальні, контрольні.
3. Усні й писемні.
4. Колективні й самостійні.
399. За місцем виконання твори класифікуються на:
1. Класні й домашні.
2. Навчальні, навчально-тренувальні, контрольні.
3. Усні й писемні.
4. Колективні й самостійні.400. Яке загальне питання можна поставити до тексту-
міркування?
1. Чому?
2. Що відбулося? що сталося?
3. Який? яка? яке? 4. скільки?


