
1. Що є предметом вивчення спецметодики навчання мови? 
1) Процес оволодіння дітьми рідною мовою й навичками мовленнєвого 

спілкування в умовах цілеспрямованого педагогічного впливу; 

2) процес самостійного оволодіння дітьми рідною мовою без втручання з боку 

дорослих; 

3) формування навичок спілкування в умовах нерегламентованих видів 

діяльності; 

4) розвиток мовлення дітей в ігровій діяльності; 

 

2. У чому полягає мета методики початкового навчання мови? 
1) Розробка на науково-педагогічній основі найбільш ефективних засобів, 

методів і прийомів розвитку мовлення, що підвищують успішність 

педагогічного впливу; 

2) розробка мовних ігор і вправ; 

3) ознайомлення з художньою літературою; 

4) засвоєння дітьми способів словотвору. 

 

3. Яке функціональне навантаження лежить на групі «особистісних» 

характеристик мовлення? 
1) Засіб залучення до загальнокультурних, історичних цінностей народів світу; 

2) засіб розвитку пізнавального інтересу до зовнішнього світу; 

3) засіб усвідомлення власного «Я»; 

4) умова корекції вищих психічних функцій. 

 

4. Що складає фізіологічну основу методики розвитку мовлення? 
1) Учення І. П. Павлова про дві сигнальні системи; 

2) положення про мову як про продукт загальноісторичного розвитку; 

3) положення про мову як цілісний системний об’єкт пізнання; 

4) уявлення про мову як знакову систему 

 

5. Із якою з наук гуманітарного циклу теорія і методика початкового 

навчання мови має найбільш тісний зв’язок? 
1) З історією дошкільної педагогіки; 

2) психологією; 

3) дошкільною педагогікою; 

4) історією. 

 

6. Психологія спілкування досліджує: 

1) сприймання людьми одне одного; 

2) культуру спілкування; 

3) переконання і світогляд людей; 

4) етикет; 

 

7. Що в сучасних педагогічних концепціях розглядається як основний 

шлях розвитку особистості в онтогенезі і залучення дітей до соціального 

світу? 
1) Адаптація; 



2) самовдосконалення; 

3) інтеграція; 

4) єдність соціалізації та індивідуалізації; 

 

8. Виклад матеріалу, спрямований на тлумачення окремих понять, 

з’ясування сутності правил  способів дій – це… 

1) пояснення; 

2) розповідь; 

3) бесіда. 

4) анкета 

 

9. Характерною особливістю дітей зі зниженим слухом є: 

1) обмеженість запасу слів, неточне розуміння їх значення, заміна одного слова 

іншим, нечітке уявлення про звуковий склад слова; 

2) вроджений недорозвиток мовлення; 

3) неповне оволодіння звуковим складом слова; 

4) небажання спілкуватися. 

 

10. Класифікація методів за джерелом подачі інформації: 

1) словесні, наочні, практичні; 

2) проблемні, репродуктивні; 

3) евристичні, творчі; 

4) наочні, практичні 

 

11.  У корекційній педагогіці провідними категоріями є: 

1) діагностика та профілактика; 

2) причина та наслідки; 

3) ребілітація та абілітація; 

4) корекція та компенсація; 

 

12.  При індивідуальному підході початкового навчання мови враховуємо 

(вибрати): 

1) клінічний діагноз; 

2) індивідуальні особливості; 

3) темп діяльності та динаміку втомлюваності; 

4) зони найближчого та актуального розвитку 

 

13. Порушення процесів звуковимови у дітей з різними мовленнєвими 

розладами, внаслідок сприймання і вимови фонем називається… 

1) загальним недорозвитком мовлення; 

2) порушенням усного мовлення; 

3) фонетико – фонематичним недорозвитком  мовлення. 

4) поручення письма 

 

14. Розлади мовлення, пов’язані з органічним ураженням мовленнєвих зон 

кори головного мозку: 

1) дизартрія; 



2) алалія; 

3) дислалія; 

4) дизграфія. 

 

15) Дислексія – це: 

1) часткове специфічне порушення процесу читання; 

2) порушення усного мовлення; 

3) порушення структурно-семантичного оформлення мовлення; 

4) нездатність оволодіти навичками читання текстів. 

 

16. Формування – це … 

1) процес становлення людини як спеціальної істоти під впливом багатьох 

факторів – екологічних, соціальних, економічних, психологічних, політичних та 

ін. 

2) процес становлення психофізичного розвитку особистості; 

3) процес навчання мови; 

4) процес розвитку зв’язного мовлення. 

 

17) Які види вправ потрібно використовувати в процесі навчання мови: 

1) артикуляційні; 

2) для очей; 

3) для рук і ніг, 

4) для слуху. 

 

18) Рушійними силами процесу розвитку особистості є... 
1) забезпечення особистісної та професійної реалізації дітей в умовах сучасного 

суспільства; 

2) створення диференційованої мережі спеціальних закладів; 

3) комплексну медико-педагогічну, фізичну, трудову реабілітацію; 

4) мовленнєва діяльність. 

 

19) Який з наведених далі принципів навчання визначає теорію 

розвиваючого навчання: 

1) вести навчання, враховуючи розвиток пізнавальної сфери дитини; 

2) забезпечувати навчання на достатньому рівні складності; 

3) здійснювати навчання на високому рівні складності; 

4) розвиток зв’язного мовлення. 

 

20) Корекція – це: 

1) процес пристосування людини до нового для неї середовища; 

2) заміщення або перебудова недорозвинених чи порушених психофізичних 

функцій організму; 

3) виправлення окремих дефектів у дітей з обмеженими можливостями; 

4) цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок. 

 

21) Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом 

чинників: 



1) природні задатки (спадковість та ін.) та виховання; 

2) природні задатки та оточуюче середовище; 

3) оточуюче середовище та виховання; 

4) природних задатків, оточуюче середовище та виховання. 

 

22) Кому з видатних педагогів належить фраза: «Витоки здібностей і 

обдарування дітей на кінчиках пальців. Від пальців, образно кажучи, 

йдуть найтонші нитки – струмочки, які живлять джерело творчої 

думки…» 

1) А.С. Макаренко; 

2) В.О. Сухомлинський; 

3) Л.С. Виготський;  

4) А.В. Петровський. 

 

23) Виклад матеріалу, спрямований на тлумачення окремих понять, 

з’ясування сутності правил  способів дій – це… 

1) пояснення; 

2) розповідь; 

3) бесіда. 

4) анкета 

 

 

24. Що складає фізіологічну основу методики розвитку мовлення? 

1) положення про мову як про продукт загальноісторичного розвитку; 

2) Учення І. П. Павлова про дві сигнальні системи; 

3) положення про мову як цілісний системний об’єкт пізнання; 

4) уявлення про мову як знакову систему; 

 

25. Рушійними силами процесу розвитку особистості є... 

1) забезпечення особистісної та професійної реалізації дітей в умовах сучасного 

суспільства; 

2) створення диференційованої мережі спеціальних закладів; 

3) комплексну медико-педагогічну, фізичну, трудову реабілітацію; 

4) розвиток мовлення. 

 

 
 


