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1. Становлення дидактики як галузі педагогіки. Зв’язок дидактики з іншими науками. 

2. Поняття дидактики, предмет її вивчення, основні поняття та завдання на сучасному 

етапі.  

3. Педагогічний внесок К.Д. Ушинського, В.О.Сухомлинського в розвиток дидактики. 

4. Педагогічний процес як система. Закономірності педагогічного процесу, їх 

характеристика. 

5. Процес навчання, його цілісність та наукова організація. Функції процесу навчання. 

6. Навчання як складова педагогічного процесу. Поняття про процес засвоєння знань. 

Етапи та рівні засвоєння знань. 

7. Поняття про стилі навчання, причини, що їх зумовлюють. Характеристика основних 

стилів навчання. 

8. Види навчання, їх характеристика (догматичне, пояснювально-ілюстративне 

проблемне, модульне, розвивальне навчання та ін.).  

9. Поняття про зміст освіти. Характеристика компонентів змісту освіти. 

10. Реалізація змісту освіти в школі. Документи, що визначають зміст освіти, їх сутність, 

функції, структура. 

11. Поняття закономірностей навчання. Характеристика основних закономірностей 

навчання. 

12. Поняття принципів навчання. Характеристика основних принципів навчання. 

13. Диференційоване навчання учнів, його види.  

14. Індивідуальна робота вчителя з невстигаючими та обдарованими учнями. 

15. Поняття методів і прийомів навчання, їх сутність і функції. Класифікація методів 

навчання, вибір методів навчання. 

16. Характеристика словесних методів навчання. Умови оптимального вибору словесних 

методів навчання. 

17. Характеристика наочних і практичних методів навчання. Вимоги до використання 

наочності. 

18. Інтерактивні методи навчання. 

19. Розвиток організаційних форм навчання (белл-ланкастерської, маннгеймської, 

бригадно-лабораторної та ін.). 

20. Урок як основна форма навчання. Переваги та недоліки уроку. 

21. Вимоги до уроку. Типи і структура уроків. 

22. Допоміжні форми організації навчального процесу, їх характеристика. 

23. Домашні завдання, їх дозування, види та специфіка. 

24. Контроль знань, умінь і навичок учнів, його функції і завдання, види. Критерії та 

норми оцінювання.  

25. Особливості навчання обдарованих дітей. 

26. Поняття педагогічної технології. Основні якості сучасних педагогічних технологій. 



27. Класифікації педагогічних технологій. 

28. Інноваційна освітня діяльність. Завдання, зміст і методи інноваційної діяльності.  

29. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу. 

Сучасне традиційне навчання, характеристика його видів. 

30. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу. 

Педагогіка співробітництва. 

31. Гуманно особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі. «Школа життя» та особливості її 

змісту. 

32. Педагогічні технології на основі активізації і інтенсифікації діяльності учнів. 

33. Технологія проблемного навчання. Педагогічні умови успішного проблемного 

навчання. Проблемна ситуація. 

34. Інформаційні технології. 

35. Технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального 

матеріалу (В.Ф.Шаталов). 

36. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального 

процесу: технологія диференційованого навчання С. Логачевської.  

37. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального 

процесу: технологія програмованого навчання.  

38. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального 

процесу: групові технології.  

39. Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального 

процесу: комп’юторні технології навчання. 

40. Ігрові технології. Головні риси та структура гри. Поняття "дидактична гра". Значення й 

особливості використання ігрових технологій у початковій школі. 

41. Загальна характеристика інтерактивних технологій навчання. Особливості 

використання інтерактивних технологій навчання в початковій школі. 

42. Технологія «Створення ситуації успіху» 

43. Вальдорфська педагогіка (Р.Штейнер).  

44. Технологія вільної праці (С.Френе). 

45. Технологія саморозвитку (М.Монтесорі). 

46. Діяльність вітчизняних авторських шкіл: «Школа Радості» В. Сухомлинського.  

47. Діяльність вітчизняних авторських шкіл: авторська школа-комплекс М. Гузика. 

48. Діяльність вітчизняних авторських шкіл: народознавча школа «Тривіта».  

49. Діяльність вітчизняних авторських шкіл: Сахнівська середня школа О. Захаренка. 

50. Технології розвивального навчання. 



Тестові завдання до іспиту 

Завдання № 1. Який вчений написав працю «Велика дидактика»:  

    1) Ж. Ж. Руссо.    2) Френсіс Бекон.    3) Я. А. Коменський.    4) Джон Локк. 

Завдання № 2. Дидактика розкриває закономірності:  

    1) навчання і самовиховання;    2) викладання і навчання;    3) викладання і виховання; 

Завдання № 3. Елемент процесу засвоєння знань, який передбачає перехід від абстрактного до 

конкретного:  

    1) Розуміння.    2) Осмислення.    3) Сприймання.    4) Узагальнення.    5) Застосування.     

6) Закріплення. 

Завдання № 4. Яка схема правильно відображає основні етапи процесу засвоєння знань?  

    1) Правильної відповіді немає.    2) Сприймання - розуміння - застосування.    3) Сприймання - 

осмислення - запам'ятовування - застосування.    4) Сприймання - усвідомлення - запам'ятовування 

-застосування.    5) Усвідомлення - осмислення - запам'ятовування -застосування. 

Завдання № 5. Який тип навчання характеризують такі ознаки: учитель повідомляє учням знання 

в готовому вигляді; учні завчають інформацію, не проникаючи в суть; учні напам'ять відтворюють 

вивчене? Виберіть правильну відповідь.  

    1) Проблемне навчання.    2) Догматичне навчання.    3) Програмоване 

навчання.    4) Пояснювально-ілюстративне навчання. 

Завдання № 6. Об'єктивний, суттєвий, постійний зв'язок між педагогічними явищами, реалізація 

якого забезпечує розвиток процесу навчання по висхідній лінії — це:  

    1) правила навчання;    2) принципи навчання;    3) закономірності навчання. 

Завдання № 7. Вкажіть принцип навчання, який передбачає розкриття причиново-наслідкових 

зв’язків явищ, процесів, подій:  

    1) Міцності.    2) Емоційності.    3) Ґрунтовності.    4) Цілеспрямованості.    5) Наочності.     

6) Систематичності.    7) Зв’язку теорії з практикою. 8) Свідомості.  9) Доступності. 

10) Індивідуального підходу.    11) Активності.    12) Послідовності.    13) Науковості. 

Завдання № 8. Вкажіть принцип, що передбачає використання логічних операцій і позитивного, 

відповідального ставлення учнів до навчання:  

    1) Доступності.    2) Активності.    3) Наочності.    4) Емоційності.    5) Систематичності.     

6) Міцності.    7) Зв’язку теорії з практикою.  8) Науковості. 9) Цілеспрямованості.  

10) Індивідуального підходу.    11) Послідовності.    12) Свідомості.    13) Ґрунтовності. 

Завдання № 9. До засобів навчання слід віднести:  

    1) немає вірного варіанту.    2) урок, залік, домашнє завдання, класна кімната, робоче 

місце;    3) підручники, книги, довідники, наочність, технічні засоби навчання;    4) інформування, 

переконання, навіювання; 

Завдання № 10. Бесіда, що передбачає точне відтворення формулювань закону чи правила:  

    1) Катехізична.    2) Евристична.    3) Репродуктивна. 

Завдання № 11. Метод навчання, суть якого полягає в цілеспрямованому співставленні різних 

точок зору на наукову або суспільну проблематику з метою формування в учнів оціночних 

суджень, зміцнення світоглядних позицій:  

    1) Лекція.    2) Бесіда.    3) Розповідь.    4) Дискусія.    5) Диспут. 

Завдання № 12. До нестандартних уроків можна віднести:  

    1) урок;    2) систематизації та узагальнення знань, умінь та навичок.    3) інтегрований 

урок;    4) урок-семінар;    5) урок-інсценування; 

Завдання № 13. Форма навчання, за якої учні отримують знання безпосередньо під час 

спостереження за об'єктом, знайомства з реальною дійсністю — це:  

    1) практикум;    2) семінар;   3) екскурсія.      

Завдання № 14. До якої форми навчання належить лекція:  

    1) допоміжної    2) позапланової;    3) навчально-планової; 

Завдання № 15. Від чого залежить структура уроку?  

    1) від мети, змісту, кількості годин на тему, вікових особливостей учнів, місця уроку в 

системі;    2) від мети, змісту, вікових особливостей учнів, методів, засобів, місця уроку в 

системі.    3) від мети, змісту, методів, прийомів, місця уроку в системі; 

Завдання № 16. Вкажіть номер правильної відповіді. Оцінка – це:  



    1) Показник, на основі якого визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками.    2) Кількісний показник якості результатів навчально-пізнавальної роботи 

учнів.    3) Конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки з навчального предмета за усну 

відповідь чи письмову роботу. 

Завдання № 17. Педагогіка співробітництва – це: 

    1) Педагогіка, орієнтована на принципи педагогічного досвіду відомих вчених.    2) Напрям 

педагогічного мислення і практичної діяльності, мета якого демократизація і гуманізація 

діяльності.    3) Напрям у педагогіці – розвиток інтелектуальних, духовних і фізичних 

здібностей.    4) Здатність підтримувати спеціально сприятливий морально-психологічний клімат у 

навчальній групі. 

Завдання № 18. Автор широко поширеної системи індивідуалізації навчально-виховного процесу. 

    1) С. Френе.    2) А. Границька    3) Унт Інге Гріховна    4) С. Лисенкова 

Завдання № 19. Для якої технології характерною ознакою є вивчення матеріалу великими 

блоками з застосуванням опорних схем та багаторазовим повторенням: 

    1) Розвивального навчання.    2) Створення ситуації успіху.    3) Диференційованого навчання 

.    4) Інтенсифікації навчання на основі знакових моделей навчального матеріалу В.Шаталова. 

Завдання № 20. Головна мета розвивального навчання: 

    1) Розвиток умінь та навичок.    2) Виховання школярів.    3) Навчити дитину, читати, писати, 

лічити.    4) Забезпечити розвиток дитини. 

Завдання № 21. У якій школі немає навчання, а є дозвіл проблем, проби, експериментування, 

аналіз, порівняння; немає домашнього завдання, але постійно задаються питання - удома, на 

вулиці, школі; немає уроків від дзвінка до дзвінка; немає оцінок, але наголошуються особисті 

просування – через взаємне оцінювання дітей і педагогів. 

    1) Школі Штейнера.    2) Школі радості.    3) Школі Френе.    4) Школі Монтессорі. 

Завдання № 22. Нові інформаційні технології - це: 

    1) Технології, які є новими.    2) Сукупність методів і технічних засобів організації, збереження, 

опрацювання за допомогою комп’ютерів.    3) Цілеспрямована діяльність вчителя і 

учня.    4) Особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання. 

Завдання № 23. Не гра є основним видом діяльності дошкільника, а «вільна робота» - самостійна 

діяльність з предметами. Автором цих слів є 

    1) К.Д. Ушинський.    2) С. Френе.    3) В. Штейнер.    4) М. Монтессорі. 

Завдання № 24. Ознаками технології навчання є: 

    1) Діагностичне цілепокладання і результативність.    2) Цілісність і керованість, 

коригованість.    3) Алгоритмізованість і проектованість.    4) Усі відповіді правильні. 

Завдання № 25. «Розподіл класу на групи, з яких одна сильніша за іншу, не тільки не шкідливий, 

а й корисний, якщо наставник уміє, працюючи з однією групою, дати іншим корисну самостійну 

вправу.». Який великий педагог так говорив. 

    1) К.Д. Ушинський.    2) В. Сухомлинський.    3) Я.А. Коменський.    4) Ж.Ж. Руссо. 

Завдання № 26. З якого часу почався науковий період у розвитку дидактики?  

    1) Після виходу праці К.Д. Ушинського "Людина предмет виховання".    2) З виходом книги 

Т.Г. Шевченка "Буквар южноруський".    3) Після виходу праці О.В. Духновича "Народ педагогія 

на користь училищ і вчителів сільських".    4) З часу виходу книги К. Хельвінга і Й. Юнга 

"Короткий звіт з дидактики, або мистецтво навчання. Ратихімія."    5) З часу виходу праці 

Я.А. Коменського "Велика дидактика". 

Завдання № 27. Що досліджує дидактика?  

    1) мету, зміст, методи, форми навчання;    2) зв'язки, закономірності, принципи, правила, зміст, 

методи, форми, засоби навчання.    3) закономірності, принципи, правила, зміст, методи, форми, 

знання, вміння, навички; 

Завдання № 28. Властивості особистості, які формуються в результаті активною навчально-

пізнавальної діяльності і передбачають високий рівень умілості в певній частині діяльності — це:  

    1) уміння;    2) здібності.    3) знання; 

Завдання № 29. Назвати компоненти навчальної діяльності.  

    1) мотиваційний, змістовий, процесуальний;    2) мотиваційний, змістовий, процесуальний, 

розвивальний;    3) мотиваційний, змістовий. 



Завдання № 30. Розвиваюче навчання має на меті...  

    1) розвиток пізнавальної активності, творчої самостійності учнів;    2) організацію активності 

учнів;    3) створення оптимальних умов для виявлення задатків, розвитку інтересів та здібностей 

учнів.    4) розвиток особистості, її творчих здібностей; 

Завдання № 31. Що Ви розумієте під принципами навчання?  

    1) Вихідні правила і закономірності, які вказують на шляхи організації пізнавальної діяльності 

учнів.    2) Принципи навчання виражають загальні закономірності і методи роботи вчителя у 

відповідності з потребами суспільно-економічної формації.    3) Основоположну ідею, яка 

визначає вимоги до змісту, організації і методів навчального процесу. 

Завдання № 32. Вкажіть якому принципу навчання відповідає правило: «Часто використовуйте 

питання «чому», щоб навчити учнів розуміти причиново-наслідкові зв’язки»?  

    1) Свідомості і активності.    2) Наочності.    3) Доступності.    4) Зв’язку теорії з 

практикою.    5) Науковості. 

Завдання № 33. Вкажіть якому принципу навчання відповідає правило: «Не намагайтеся за 

допомогою надзвичайно «хитрих» засобів досягнути за один урок того, що в умовах природного 

навчання учні можуть засвоїти протягом декількох занять»?  

    1) Зв’язку теорії з практикою.    2) Свідомості і активності.    3) Міцності.    4) Систематичності і 

послідовності.    5) Науковості. 

Завдання № 34. Бесіда, яка спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу:  

    1) Репродуктивна.    2) Евристична.    3) Катехізична. 

Завдання № 35. Група практичних методів навчання об'єднує такі методи:  

    1) немає вірного варіанту.    2) ілюстрації, демонстрації, досліди, розповідь; вправи, лабораторні 

та практичні роботи;    3) бесіди, диспути, самостійну роботу; 

Завдання № 36. Багаторазове свідоме повторення розумових та практичних дій з метою 

формування, закріплення та вдосконалення знань, умінь та навичок — це:  

    1) практичне заняття.    2) лабораторна робота;    3) вправа; 

Завдання № 37. Форма організації навчальної діяльності учнів, що характеризується спільною 

діяльністю всіх учнів класу під керівництвом учителя називається...  

    1) парною;    2) фронтальною.    3) груповою; 

Завдання № 38. Екскурсія в початкових класах розглядається як:  

    1) метод і форма організації навчання.    2) метод навчання;    3) форма організації навчання; 

Завдання № 39. Вкажіть номер правильної відповіді. Норма – це:  

    1) Конкретна вимога, яка регулює виставлення оцінки з навчального предмета за усну відповідь 

чи письмову роботу.    2) Міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками.    3) Кількісний показник якості результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів. 

Завдання № 40. Модульне навчання - це: 

    1) Організація навчального процесу, яка пропонує широкий спектр використання набутих знань 

на практиці.    2) Напрям у педагогіці, що передбачає вивчення школярами закономірностей 

масових комунікацій.    3) Організація навчального процесу, яка скерована на засвоєння цілісного 

блоку адаптованої інформації.    4) Організація навчального процесу, спрямована на формування 

особистості. 

Завдання № 41. Хто із великих педагогів вирішив нерозв'язне завдання одночасного вчення дітей 

з різним рівнем розвитку без додаткових занять, без яких би то не було «вирівнювань» 

    1) В. Шаталов.    2) С. Лисенкова.    3) В. Сухомлинський.    4) А. Границька. 

Завдання № 42. Які основні якості притаманні ПТ: 

    1) Системність.    2) Всі правильні.    3) Відповідає критерію технологічності.    4) Базується на 

науковій концепції. 

Завдання № 43. Учні дістали можливість просуватися у вивченні шкільних програм кожен своїм 

темпом, першу половину дня працювали самостійно, без жодного розкладу. У другій половині дня 

– проходили заняття в групах за інтересами; не заборонялося збиратися в групах або парах, щоб 

якісь питання або теми обговорювати або опрацьовувати спільно….. 

    1) Белл-ланкастерська система навчання.    2) Технологія Френе.    3) Дальтон-

план.    4) Технологія вільного навчання. 



Завдання № 44. Особистісно-орієнтоване навчання: 

    1) Формує внутрішню пізнавальної діяльності.    2) Формує духовний світ 

школяра.    3) Навчання центром якого є особистість дитини.    4) Передбачає конструювання 

навчального дидактичного матеріалу. 

Завдання № 45. Диференціація в перекладі з латинської означає 

    1) Розбіжність.    2) Класифікацію.    3) Різноманітність.    4) Поділ. 

Завдання № 46. Матеріалістичні і ідеалістичні, діалектичні і метафізичні, наукові і релігійні, 

гуманістичні і антигуманні, антропософські і теософські, прагматичні і екзистенціалістичні, 

вільного виховання і примушення технології – це класифікація за 

    1) За психологічною основою.    2) За рівнем застосування.    3) За ідеалістичними 

принципами.    4) Філософською основою.  
Завдання № 47. Хто із педагогів вперше виділив педагогіку із системи філософських знань?  

    1) Джон Локк.    2) Й. Г. Песталоцці.    3) Френсіс Бекон.    4) Ж. Ж. Руссо    5) Я. А. Коменський. 

Завдання № 48. З якої мови походить і що означає в перекладі слово "didasco"? Виберіть 

правильну відповідь.  

    1) З грецької "виховую".    2) З латинської "навчаю".    3) З грецької "навчаю".    4) З грецької 

"викладаю". 

Завдання № 49. Процес взаємодії вчителя та учня, в результаті якого учень засвоює знання, 

набуває вмінь і навичок — це... Відповідь:  

    1) викладання.    2) навчання;    3) учіння;    4) освіта; 

Завдання № 50. Вкажіть принцип навчання, який передбачає підбір методів і засобів навчання, 

відповідно до певного рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів:  

    1) Наочності.    2) Цілеспрямованості.    3) Міцності.    4) Свідомості.    5) Активності.     

6) Систематичності.    7) Зв’язку теорії з 

практикою.    8) Науковості.    9) Послідовності.    10) Емоційності.    11) Доступності.     

12) Індивідуального підходу.    13) Ґрунтовності. 

Завдання № 51. Хто з педагогів обґрунтував принцип наочності?  

    1) Я.А.Коменський;    2) К.Д.Ушинський;    3) Й.Г.Песталоцці. 

Завдання № 52. Словесний метод навчання, головне завдання якого — розкрити причиново-

наслідкові зв’язки і закономірності у розвитку природи, людського суспільства і людського 

мислення:  

    1) Дискусія.    2) Пояснення.    3) Диспут.    4) Лекція.    5) Розповідь.    6) Бесіда. 

Завдання № 53. Словесний метод навчання, який передбачає усний виклад навчального 

матеріалу, великого за обсягом, складного за логічною побудовою, нерідко узагальнюючого 

характеру, і часто розглядається як форма організації навчання:  

    1) Лекція.    2) Диспут.    3) Дискусія.    4) Бесіда.    5) Розповідь.    6) Пояснення. 

Завдання № 54. Вкажіть види дидактичних ігор:  

    1) сюжетно-рольові, ігри-вправи, ігри-драматизації, ігри-дозвілля;    2) сюжетно-рольові, ігри-

драматизації, ігри-вправи, ігри-конструювання.    3) ігри-конструювання, ігри-дозвілля, сюжетно-

рольові, ігри-драматизації; 

Завдання № 55. Форми навчання — це:  

    1) сукупність засобів і прийомів навчання;    2) немає вірного варіанту.    3) сприйняття, пізнання 

і оцінка учбового матеріалу;    4) змістовно-процесуальна основа навчального процесу; 

Завдання № 56. Виберіть вірну відповідь. Від чого залежить вибір організаційних форм 

навчання?  

    1) тривалості учбових занять;    2) місця навчання учнів;    3) мети та завдання 

навчання;    4) кількості учнів, які навчаються;    5) забезпеченістю навчальними посібниками, 

Завдання № 57. До якої форми навчання належить екскурсія:  

    1) навчальної;    2) позакласної    3) позапланової; 

Завдання № 58. Який тип уроку вміщує такі структурні компоненти: організаційний момент, 

перевірка раніше вивченого, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, домашнє 

завдання, підсумковий організаційний момент:  

    1) комбінований урок.    2) урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок;    3) урок 

оволодіння новими знаннями; 



Завдання № 59. Метою дидактичного діагностування є:  

    1) Перевірка знань та вмінь учнів.    2) Аналіз продуктивності навчального процесу.    3) Аналіз 

протікання навчального процесу.    4) Виявлення, оцінювання та аналіз результатів навчального 

процесу. 

Завдання № 60. Технологія групової навчальної діяльності ефективна якщо: 

    1) Правильної відповіді немає.    2) Ретельно продумувати структуру уроку.    3) Виховувати 

любов до праці.    4) Організовувати навчально-виховну роботу серед школярів. 

Завдання № 61. Виберіть три рівня застосування ПТ: 

    1) Модульний.    2) Усі правильні.    3) Предметий.    4) Загальнопедагогічний. 

Завдання № 62. Для якої технологія метою є формування не тільки ЗУН, а й способів розумових 

дій, направлені на конкретну особистість учня: 

    1) Розвивального навчання.    2) Проблемного навчання.    3) Диференційованого 

навчання.    4) Сугестивного навчання. 

Завдання № 63. Педагогіка співробітництва: 

    1) Суб’єкт – суб’єктні відносини учителя й учня.    2) Об’єкти-об’єктні відносини учителя й 

учня.    3) Вільне спілкування.    4) Об’єкт-суб’єктні відносини учителя й учня. 

Завдання № 64. Функції групової навчальної діяльності: 

    1) Розвивальна, організаційна.    2) Навчальна, виховна.    3) Мотиваційна.    4) Всі відповіді 

правильні.  
Завдання № 65. Які категорії дидактики є основними? Виберіть правильну відповідь.  

    1) Інтереси, здібності, знання, результати навчання.    2) Знання, розвиток, освіта, 

навчання.    3) Навчання, освіта, урок, лекція, учіння, закономірності.    4) Навички, уміння, 

викладання, учіння, навчання, освіта.    5) Навчання, освіта, викладання, учіння, принципи, 

методи, форми і засоби навчання, закономірності, результати. 

Завдання № 66. Із запропонованих визначень поняття "уміння" виберіть правильне.  

    1) Здатність людини свідомо виконувати ту чи іншу дію.    2) Погляди, що перетворилися на 

внутрішню позицію людини.    3) Ідеальне вираження в знаковій формі об'єктивних властивостей і 

зв'язків світу; результат відображення у свідомості людини навколишньої 

дійсності.    4) Автоматизована дія, що, як правило, здійснюється без участі свідомості. 

Завдання № 67. Яка структура процесу навчання?  

    1) Зміст, форми організації, результати.    2) Мета, зміст, методи, результати.    3) Правильної 

відповіді немає.    4) Мета, зміст, форми організації.    5) Мета, зміст, принципи, методи, форми 

організації, результати. 

Завдання № 68. Підпорядкування дизайну, режиму, змісту, методів навчання і виховання природі 

дитини і своєчасна орієнтація педагогів на підвищену сприйнятливість дітей певного віку до 

конкретних видів діяльності і впливів — це передбачає принцип:  

    1) диференціації навчання.    2) природовідповідності організації навчання;    3) цілісності 

впливу навчально-виховного процесу; 

Завдання № 69. Вкажіть якому принципу навчання відповідає правило: «В методах викладання 

відображайте методи наукового пізнання, розвивайте мислення учнів"?  

    1) Міцності.    2) Зв’язку теорії з практикою.    3) Доступності.    4) Наочності.    5) Науковості. 

Завдання № 70. Вкажіть принцип навчання, який передбачає формування в учнів інтересу до 

знань:  

    1) Доступності.    2) Свідомості.    3) Зв’язку теорії з 

практикою.    4) Емоційності.    5) Науковості.    6) Міцності.    7) Активності.    8) Систематичності

    9) Наочності.    10) Послідовності.    11) Ґрунтовності.    12) Цілеспрямованості.    

 13) Індивідуального підходу. 

Завдання № 71. До якої форми навчання належить репетиторство:  

    1) допоміжної    2) позапланової;    3) навчально-планової; 

Завдання № 72. Які основні вимоги до перевірки та оцінки успішності учня?  

    1) Індивідуальність, систематичність, тематична спрямованість, умотивованість, єдність вимог, 

оптимальність, всебічність.    2) Обсяг, повнота, правильність, систематичність, 

дієвість.    3) Нормативність, індивідуальність, диференційованість, тематична 

спрямованість.    4) Повнота, правильність, систематичність.    5) Об’єктивність, обсяг, 



систематичність, гласність, міцність, осмисленість. 

Завдання № 73. Хто розробив робочі зошити на друкованій основі з керівництвом до 

індивідуалізованої самостійної роботи. 

    1) С. Лисенкова.    2) В.Шадріков.    3) Унт Інге Гріховна.    4) А. Границька. 

Завдання № 74. Які основні цілі навчання в технології «проблемне навчання»? 

    1) Засвоєння способів самостійної роботи.    2) Розвиток пізнавальних 

здібностей.    3) Оволодіння ЗУН.    4) Всі правильні 

Завдання № 75. На якій концептуальній основі базується технологія «комбінованої системи 

навчання» М.П.Гузика: 

    1) Використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів.    2) Використання проблемних методів, створення проблемних ситуацій на всіх етапах 

навчання.    3) Інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального 

процесу.    4) Створення гомогенних класів (шкіл) або внутрішньокласної диференціації навчання 

за рівнем та використання розвиваючого циклу уроків. 

Завдання № 76. Хто створив навчальний план, програми і методичні посібники для шести рівнів, 

які дозволяють вести навчання залежно від здібностей кожного учня. 

    1) Унт Інге Гріховна.    2) В. Шадріков.    3) А. Границька.    4) С. Лисенкова. 
Завдання № 77. Елемент внутрішнього процесу засвоєння знань, суть якого полягає у виділенні 

важливого, суттєвого у навчальній інформації:  

    1) Узагальнення.    2) Сприймання.    3) Розуміння.    4) Застосування.    5) Осмислення.     

6) Закріплення. 

Завдання № 78. Елемент внутрішнього процесу засвоєння знань, який характеризується 

усвідомленням причиново-наслідкових залежностей:  

    1) Застосування.    2) Сприймання.    3) Осмислення.    4) Узагальнення.    5) Закріплення.     

6) Розуміння. 

Завдання № 79. Рушійними силами процесу навчання є:  

    1) мотиви.    2) зовнішні та внутрішні протиріччя;    3) знання, уміння, навички; 

Завдання № 80. Вкажіть якому принципу навчання відповідає правило: «Слідкуйте за тим, щоб 

спостереження учнів були систематизовані та приведені у відповідність до причини та наслідку 

незалежно від порядку, у якому вони здійснювалися»?  

    1) Систематичності і послідовності.    2) Зв’язку теорії з 

практикою.    3) Науковості.    4) Наочності.    5) Доступності. 

Завдання № 81. Бесіда, що підводить учнів до самостійних висновків:  

    1) Репродуктивна.    2) Катехізична.    3) Евристична. 

Завдання № 82. Вкажіть, які методи навчання утворюють групу словесних методів навчання?  

    1) Інструктаж, демонстрування, робота з книгою, лекція, бесіда, диспут, дискусія, 

ілюстрування.    2) Розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, робота з книгою, 

ілюстрування.    3) Розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, робота з 

книгою.    4) Розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, інструктаж, демонстрування. 

Завдання № 83. Форми навчання — це:  

    1) немає вірного варіанту.    2) сукупність засобів і прийомів навчання;    3) змістовно-

процесуальна основа навчального процесу;    4) сприйняття, пізнання і оцінка учбового матеріалу; 

Завдання № 84. Назвіть основні типи уроків за дидактичною метою.  

    1) вивчення нового матеріалу, закріплення і застосування ЗУН, перевірки і 

контролю.    2) вивчення нового матеріалу, закріплення і застосування знань, умінь і навичок, 

повторення й узагальнення, перевірки і контролю, комбінований;    3) вивчення нового матеріалу, 

узагальнення та систематизації ЗУН, контролю й корекції ЗУН, комбінований, інтегрований; 

Завдання № 85. Які види контролю розрізняють за місцем у навчальному процесі?  

    1) Фронтальний, загальний, регулярний.    2) Індивідуальний, тематичний, загальний, 

фронтальний, підсумковий.    3) Індивідуальний, груповий, фронтальний.    4) Попередній, 

поточний, тематичний, періодичний, підсумковий.    5) Тематичний, фронтальний, підсумковий, 

поточний. 

Завдання № 86. Для якої технології характерною ознакою є психологічна підтримка розвитку 

особистості дитини. 



    1) Проблемного навчання.    2) Розвивального навчання.    3) Диференційованого 

навчання.    4) Створення ситуації успіху. 

Завдання № 87. Визначте ознаку найбільш ефективної ПТ: 

    1) Міцні знання та уміння учнів.    2) Вихованість учнів.    3) Досягнення мети за короткий час з 

найменшими витратами.    4) Зміцнення матеріально-технічної бази. 
Завдання № 88. Назвати функції дидактики.  

    1) науково-теоретична, освітня, організаційна;    2) науково-теоретична, нормативно-

прикладна, перетворювальна.    3) навчальна, виховна, розвивальна; 

Завдання № 89. Яке педагогічне поняття визначають як автоматизовану дію, що, зазвичай, 

здійснюється без участі свідомості? Виберіть правильну відповідь.  

    1) Уміння.    2) Навички.    3) Переконання.    4) Знання. 

Завдання № 90. Вкажіть якому принципу навчання відповідають правила: від легкого до 

важкого; від відомого до невідомого; від простого до складного?  

    1) Доступності.    2) Науковості.    3) Систематичності і 

послідовності.    4) Наочності.    5) Зв’язку теорії з практикою. 

Завдання № 91. Вкажіть принцип навчання, який передбачає проектування проміжних і 

кінцевих результатів навчання:  

    1) Індивідуального підходу.    2) Доступності.    3) Ґрунтовності.    4) Цілеспрямованості.     

5) Науковості.    6) Зв’язку теорії з практикою. 7) Систематичності.   8) Послідовності. 

9) Наочності.  10) Активності.  11) Емоційності.   12) Міцності.    13) Свідомості. 

Завдання № 92. Які з методів навчання є одночасно методами науково-педагогічного 

дослідження?  

    1) Спостереження, бесіда, тестування.    2) Спостереження, лекція, інструктаж.    3) Бесіда, 

дослід, спостереження.    4) Бесіда, диспут, вправа.    5) Ілюстрування, спостереження, 

пізнавальна гра. 

Завдання № 93. Контроль у процесі навчання передбачає такі функції:  

    1) немає вірного варіанту.    2) керуюча, інформаційна, порівняльна, 

організуюча;    3) контролююча, навчальна, виховна, розвивальна;    4) аналізуюча, 

декларативна, формуюча, рецензуюча; 

Завдання № 94. Форма, модель організації навчального процесу, при якій: 1) вчитель 

взаємодіє лише з одним учнем; 2) один учень взаємодіє лише із засобами навчання (книги, 

комп'ютер і тому подібне). 

    1) Індивідуальне навчання.    2) Групове навчання.    3) Диференційоване 

навчання.    4) Дистанційне навчання. 

Завдання № 95. ………навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 

учасників навчального процесу. 

    1) Інноваційне.    2) Інноваційне.    3) Колективне.    4) Інтерактивне. 

Завдання № 96. Учитель фізики середньої школи № 5 м. Донецька. Суть технології полягає у 

кілька разовому вивченні навчального матеріалу з використанням опорних конспектів. 

    1) В. Шаталов.    2) В. Штейнер.    3) В. Шадріков.    4) К. Ушинський. 

Завдання № 97. Що є характерною рисою інноваційної ПТ? 

    1) Забезпечення належних фінансових та організаційних умов для успішного досягнення 

переорієнтації НВП.    2) Зосередження зусиль на формуванні вільної особистості, 

громадянина, здатного робити обґрунтований вибір у різних ситуаціях.    3) Зміщення 

пріоритетів на розвиток психічних, фізичних та ін. сфер особистості замість формування кола 

умінь та оволодіння обсягом інформації.    4) Системне нововведення, що забезпечує 

цілеспрямований перехід системи до нового стану. 


