
Тестові завдання з Педагогіки
зі спеціальності 013 “Початкова освіта”

№1,
Предметом педагогічної діяльності є.
-людська істота з неповторними, індивідуальними якостями.
-структура навчальних предметів.
-організація системи виховних заходів.
-процес аналізу становлення особистості.
№2,
Які основні категорії педагогіки.
-знання, уміння, педагогічний процес.
-методика формування особистості, фактори розвитку дитини, система педагогічного впливу
на дитину.
-виховання, освіта, навчання.
-педагогічні закономірності, закони, принципи, правила.
№3,
Структурно процес самовиховання майбутніх педагогів можна умовно поділити на етапи.
-самоаналіз, розробка провідної ідеї, пошук шляхів її впровадження.
-самозобов'язання, самозаохочення, самонаказ, самозвіт.
-самоспостереження, самоаналіз, самоствердження, саморозвиток.
-правильна відповідь відсутня.
№4,
Метою дошкільної  ланки освіти є.
-виконання вказівок Міністерства освіти та науки.
-формування особистості дитини, підготовка до школи.
-виконання рішень педагогічної ради.
-виконання побажань батьків.
№5,
Головні особливості розвитку особистості молодшого школяра.
-завершується  ріст  і  формування  організму,  рівень  розумових  здібностей  достатній  для
вирішення  соціальних  проблем,  остаточно  формуються  нервові  клітини  головного  мозку,
мислення здатне до абстрагування.
-інтенсивно  формується  діалектичне  мислення,  перебудовується  емоційна  сфера,
відбувається  фізичне  дозрівання  організму,  спостерігаються  прояви  особистісного
максималізму.
-відзначається  захопленість  різними  видами  спорту,  завершується  вироблення  чітких
життєвих позицій, змінюється самооцінка, розвинене почуття власної гідності.
-зміна його соціальної позиції, цей вік сприятливий для фізичного та розумового розвитку,
недостатньо  критично  сформоване  уявлення,  сенситивний  період  для  розвитку  логічного
мислення.
№6,
З якою групою наук найбільш тісно пов’язана педагогіка.
-генетика, кібернетика, математика, природознавство.
-етика, історія, філологія, географія.
-філософія, анатомія, фізіологія, психологія, соціологія.
-політологія, фізика, релігієзнавство, економіка.
№7,
Педагогічна діяльність — це.
-формування у дітей певних фізичних якостей.
-інструмент впливу на особистість.
-розвиток творчих здібностей дитини.
-процес підготовки підростаючого покоління.



№8,
Малокомплектна школа — це.
-школа з неповним комплектом класів і учнів у них.
-школа з малою кількістю вчителів.
-школа зі слабкою навчально-матеріальною базою.
-сільська школа для дітей із затримкою у розвитку.
№9,
Загальноосвітня школа у своїй діяльності безпосередньо керується.
-формами статистичної звітності.
-статутом школи.
-перспективними планами району.
-принципами організації роботи загальної середньої школи.
№10,
У котрому з рядків правильно вказано форми професійного самовдосконалення.
-самоосвіта та самовиховання.
-самоосвіта.
-самовиховання.
-самоосвіта, самовиховання, удосконалення.
№11,
Основні професійно значущі якості особистості педагога.
-інтерес до професії, педагогічне покликання, педагогічні нахили.
-любов до дітей.
-педагогічний обов'язок і відповідальність.
-професіоналізм.
№12,
Педагогічна майстерність – це.
-результат творчої педагогічної діяльності.
-культура мовлення, культура спілкування.
-синтез  наукових  знань,умінь  і  навичок,методичного  мистецтва  і  особистісних  якостей
педагога.
-сукупність  психічних  особливостей  педагога,  необхідних  для  успішного  оволодіння
педагогічною діяльністю.
№13,
Вміння  організовувати  учнів,  захопити  їх  різними  видами  суспільно  корисної  діяльності,
створити колектив і зробити його інструментом формування особистості –це.
-експресивні здібності педагога.
-перцептивні здібності педагога.
-дидактичні здібності педагога.
-організаторські здібності педагога.
№14,
Здібності,  які  сприяють налагодженню оптимальних стосунків з учнями, їхніми батьками,
колегами по роботі –це.
-комунікативні здібності педагога.

-перцептивні здібності педагога.

-дидактичні здібності педагога.

-організаторські здібності педагога.

№15,
Здатність контролювати себе, володіти ситуацією –це.
-педагогічний оптимізм.
-спостережливість.



-емоційна стійкість.
-професійно-педагогічний потенціал.
№16,
Які уміння не входять до складу комунікативних здібностей педагога.
-вміння забезпечити взаємний контакт на початковому етапі спілкування.
-вміння підтримати позитивні взаємостосунки з учнями в процесі спілкування.
-вміння з’ясувати відносини після конфлікту.
-вміння прогнозувати наслідки своїх дій та вчинків. 
№17,
Який  стиль  педагогічного  спілкування  характеризується  низьким  рівнем  вимогливості  до
учнів, поблажливістю, низьким рівнем контролю з боку вчителя та погіршенням дисципліни?
-ліберальний.
-стиль спілкування на основі спільної творчої діяльності.
-демократичний.
-авторитарний. 
№18,
Вибір методів виховання залежить від.
-побажань батьків учнів.
-індивідуальних та вікових особливостей учнів.
-профорієнтаційні діяльності навчального закладу.
-наявність засобів виховання.
№19,
Автором якої праці є В.О.Сухомлинський.
-«Місто сонця».
-«Серце віддаю дітям».
-«Еміль, або Про виховання».
-«Педагогічна поема».
№20,
Основною метою оцінки вчителем рівня знань учня є.
-стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів.
-хвалити або карати учнів за щось у конкретній ситуації.
-виражати думку вчителя щодо особистості учня.
-підтримувати в класі порядок і дисципліну.
№21,
У чому полягають дидактичні здібності вчителя.
-у вмінні формувати класний колектив.
-у здатності доступно викласти матеріал, організувати пізнавальну діяльність.
-у глибоких знаннях свого предмету.
-у здатності розподіляти свою увагу.
№22,
Педмайстерність – це.
-наука про учня.
-наука про виховання та навчання школяра.
-наука про професійну компетентну діяльність учителя.
-наука про навчання як спеціально організовану діяльність.
№23
Професійна компетентність вчителя початкової школи.
-знання основ управління  навчальним закладом.
-вирішення конфліктних ситуацій.
-знання основ педагогіки і психології дітей шкільного віку.
-матеріальна технічна база шкільного навчального закладу.



№24,
Компоненти діяльності вчителя початкової школи.
-зовнішній вигляд.
-делікатність.
-особистісний підхід.
-комунікативність.
№25,
Яку роль відіграє дикція в діяльності вчителя початкової школи.
-організовує навчальну діяльність школярів.
-організовує позакласну діяльність учнів.
-служить прикладом мовлення для дітей.
-створювати конфліктні ситуації у спілкуванні.
№26,
Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість школяра є.
-правильне сприймання вчителем особистості дитини.
-спеціальна організація провідного виду діяльності.
-уміння враховувати основні потреби дитини.
-враховувати особистісні якості учня в організації діяльності.
№27,
Навчання – це.
-процес і результат сприймання індивідуального досвіду.
-активність суб’єкта діяльності.
-цілеспрямована послідовна передача досвіду іншій людині в спеціально організованих 
умовах.
-активність об’єкта діяльності.
№28,
Основною метою оцінки вчителем знань учнів є.
-інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації.
-стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів.
-втратити думку вчителя про учня.
-інформувати батьків про діяльність дитини.
№29,
Педагогічний досвід – це.
-практична діяльність вчителя початкової школи і її результат.
-загальна ознака педагогічної діяльності.
-вид діяльності вчителя початкової школи.
-накопичення професійних навичок. 
№30,
Новаторський педагогічний досвід – це.
-методика роботи вчителя початкової школи.
-використання передових ідей в особистісному досвіді вчителя.
-педагогічні ідеї, що виходять за рамки існуючих нормативів і сприяють створенню нових
педагогічних технологій і систем.
-використання новітніх технологій навчання.
№31,
Передовий педагогічний досвід – це.
-накопичення передових ідей в системі роботи вчителя.
-педагогічні ідеї у найефективнішому використанні форм, методів, прийомів і засобів 
навчання та виховання.
-технологія роботи вчителя початкової школи.
-науково-методичні положення, які забезпечують якість процесу засвоєння досвіду.



№32,
Методи вивчення передового досвіду.
-спостереження за роботою вчителя
-перегляд фрагментів фільмів.
-перегляд методичної літератури.
-дослідження з певних тем.
№33,
Основні категорії педагогіки.
-освіта.
-виховний процес у початковій школі.
-гурткова робота.
-культура.
№34,
Джерела розвитку педагогіки.
-філософія.
-народна педагогіка.
-діантологія.
-освіта.
№35,
Слово педагога як могутній засіб впливу на вихованців лежить в основі методів.
-організації  діяльності,  спілкування  та  формування  позитивного  досвіду  суспільної
поведінки.
-стимулювання діяльності і поведінки.
-формування свідомості особистості.
-самовиховання.
№36,
Метод,  що забезпечує  корекцію поведінки  учнів,  а  саме  стимулювання хороших вчинків,
шляхом розширення їх прав і обов'язків,-це.
-змагання.
-заохочення.
-конкуренція.
-покарання.
№37,
Професійна функція, що здійснює регулювання в системі діяльності педагога, називається.
-інформаційна.
-нормативна.
-рефлексії.
-діагностико-прогностична.
№38,
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу зобов’язані.
-забезпечувати  належний  рівень  викладання,  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та
здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної ради, дотримуватись педагогічної етики,
моралі, поважати гідність учнів.
-самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, обирати форми підвищення
своєї  кваліфікації,  об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членом  інших  об’єднань
громадян.
-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної
ради, дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів.
-забезпечувати  належний  рівень  викладання,  брати  участь  у  роботі  педагогічної  ради,
об’єднуватись  у професійні спілки, поважати гідність учнів.
№39,
До педагогічних здібностей належать.



-винахідливість, емоційність, самовпевненість.
-педагогічна спостережливість, творче мислення, здібність до передачі знань.
-здатність до співпереживання, розуміння, підтримки.
-розуміння учнів, педагогічна інтуїція, прямолінійність.
№40,
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу мають право.
-забезпечувати  належний  рівень  викладання,  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та
здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної ради, дотримуватись педагогічної етики,
поважати гідність учнів.
-самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, обирати форми підвищення
своєї  кваліфікації,  об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членом  інших  об’єднань
громадян.
-самостійно  обирати  форми,  методи,  засоби  навальної  роботи,  брати  участь  у  роботі
педагогічної ради, поважати гідність учнів, об’єднуватись у професійні спілки.
-правильна відповідь відсутня.
№41,
Педагог — це.
-фахівець, який має спеціальну підготовку і професійно проводить навчально-виховну роботу
в різних освітньо-виховних системах.
-фахівець, який має  підготовку і  проводить навчально-виховну роботу в різних освітньо-
виховних системах.
-особа,  яка  проводи  навчально-виховну  роботу  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  І
рівня акредитації.
-особа, яка володіє високими моральними принципами.
№42,
Педагогічні працівники загальноосвітнього закладу мають право.
-самостійно  обирати  форми,  методи,  засоби  навчальної  роботи,  нешкідливі  для  здоров'я
учнів.
-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я.
-забезпечувати  належний  рівень  викладання,  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та
здібностей дітей, брати участь у роботі педагогічної ради, дотримуватись педагогічної етики,
поважати гідність учнів.
-утверджувати  особистим  прикладом  і  настановами  повагу  до  державної  символіки,
принципів загальнолюдської моралі.

№43,
Педагогічна діяльність — це.
-педагогічна спеціальність,  офіційно визнане заняття.
-фахівець, який має  підготовку і  проводить навчально-виховну роботу в різних освітньо-
виховних системах.
-навчання  і  виховання  підростаючого  покоління,  формування  у  нього  певних  людських
якостей.
-особливий  вид  суспільно  корисної  діяльності  дорослих  людей,  свідомо  спрямованої  на
підготовку  підростаючого  покоління  до  життя  відповідно  до  економічних,  політичних,
моральних, естетичних цілей.
№44,
Педагогіка це.
-комплекс теоретичних і  прикладних наук про навчання,  виховання і  освіту  як  соціально
організовані і цілеспрямовані процеси, а також про шляхи вдосконалення цих процесів.
-сукупність теоретичних наук, що вивчають процеси виховання, і навчання.
-сукупність наук, що вивчають процеси навчання.
-усі відповіді правильні.



№45,
Педагогічний процес це.
-система, що поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку.
-процес формування соціально адаптованої особистості.
-сукупність  процесів,  суть  яких  полягає  в  тому,  що  соціальний  досвід  перетворювався  в
якості, які формують людину.
-усі відповіді правильні.
№46,
Педагогіку як самостійну науку виокремив.
-Демокрит.
-Ян Коменський.
-Джон Локк.
-Жан-Жак Руссо.
№47,
Основними категоріями педагогіки є.
-педагогічний процес, процес виховання й процес навчання.
-навчання, освіта, виховання.
-навчання, освіта, виховання, розвиток і формування.
-усі відповіді правильні.
№48,
Що таке дидактика.
-це теорія навчання та освіти.
-це теорія навчання і виховання.
-це теорія навчання.
-це  галузь  педагогічної  науки,  що  досліджує  питання  методики  викладання  окремих
навчальних дисциплін.
№49,
У якій групі вказано всі галузі педагогіки, що складають її систему.
-філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і фізіологія людини.
-основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство.
-педагогічна  психологія,  педагогічна  соціологія,  театральна  педагогіка,  виправно-трудова
педагогіка, військова педагогіка.
-загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих
дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка.
№50,
Основними функціями педагогічного процесу є.
-освітня, розвиваюча, виховна і психологічна підготовки.
-освітня, розвиваюча, виховна.
-правильної відповіді немає.
-усі відповіді правильні.
№51,
Яка категорія є ключовою для педагогіки.
-навчання.
-управління.
-контроль.
-самоосвіта.
№52,
Що таке освіта.
-процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і спеціальних знань,
навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та творчої діяльності.
-передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.
-спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу наукових знань,



практичних навичок і вмінь.
-викладання.
№53,
До наочних методів навчання належать.
-графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження.
-демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування.
-графічні роботи, вправи, лабораторні роботи.
-вправи, самостійне спостереження, демонстрування.
№54,
Навчання повинне носити................................... характер.
-творчий, особистісний.
-циклічний.
-індивідуальний.
-усі відповіді правильні.
№55,
Освіта – це.
-результат процесу виховання.
-результат процесів соціалізації й адаптації.
-механізм соціокультурного середовища по прилученню до загальнолюдських цінностей.
-результат одержання системи знань, умінь, навичок і раціональних способів розумових дій.
№56,
Викладання й навчання – це.
-категорії навчання.
-методи навчання.
-форми навчання.
-засіб навчання.
№57,
Яке поняття (термін) не є поняттям теорії навчання.
-знання.
-уміння.
-навички.
-мотивація.
№58,
Дидактика – це.
-наука про навчання й  освіту,  їх  цілі,  зміст,  методи,  засоби,  організацію і  результати,  що
досягаються.
-мистецтво виховання.
-упорядкована діяльність педагога по реалізації мети навчання.
-система придбаних у процесі навчання знань і способів мислення.

№59,
Навчання – це.
-система набутих у процесі навчання знань і способів мислення.
-те, до чого приходить процес навчання, кінцева ціль навчального процесу.
-шлях досягнення мети й завдань навчання.
-цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються
вміння й навички.

№60,
Яке поняття не є поняттям теорії навчання.
-знання.
-уміння.



-навички.
-вихованість.

№61,
Який  термін  об’єднує  усі  ці  поняття:  науковості,  народності,  наочності,  доступності,
міцності.
-закон навчання.
-закономірність навчання.
-метод навчання.
-принцип навчання.
№62,
Досліджує закони та закономірності  виховання,  навчання й освіти,  організаційні  форми й
методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп.
-вікова педагогіка.
-корекційна педагогіка.
-спортивна педагогіка.
-педагогіка вищої школи.
№63,
Вивчає і розробляє питання виховання, навчання та освіти дітей з різними вадами.
-вікова педагогіка.
-корекційна педагогіка.
-спортивна педагогіка.
-педагогіка вищої школи.
№64,
Вивчає розвиток педагогічних ідей і практику освіти в різні історичні епохи.
-вікова педагогіка.
- історія педагогіки.
-спортивна педагогіка.
-педагогіка вищої школи.
№65,
Наука про закономірності розвитку, формування особистості дітей дошкільного віку – це.
-вікова педагогіка.
-історія педагогіки.
-спортивна педагогіка.
-дошкільна педагогіка.
№66,
Першим вищим навчальним закладом в Україні вважають.
-Києво-Могилянську академію.
-Острозьку академію.
-Львівський університет.
-усі відповіді правильні.
№67,
Хто автор знаної у всьому світі книги «Серце віддаю дітям».
-Г. Г. Ващенко.
-A.C. Макаренко.
-В.О. Сухомлинський.
-К. Д. Ушинський.
№68,
Переддошкільний вік охоплює.
-3-5 років.
-3-6 років.
-1-3 роки.



-1-6 років.

№69,
Метод навчання – це.
-спосіб реалізації навчального процесу.
-прийоми  та  способи  роботи  вчителя,  за  допомогою  яких  учні  засвоюють  програмний
матеріал.
-основний прийом взаємозв’язаної діяльності учителя й учнів, що спрямована на досягнення
цілей навчального процесу.
-способи  та  прийоми  спільної  діяльності  учителя  й  учнів,  які  спрямовані  на  оволодіння
знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей
останніх, формування у них рис, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої
професійної діяльності.
№70,
До якої групи включено практичні методи навчання.
-демонстрування, самостійні спостереження.
-вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи.
-робота з книгою, бесіда, графічні роботи.
-правильної відповіді немає.
№71,
Принципи навчання вперше сформулював.
-В. Сухомлинський.
-Я. Коменський.
-М. Монтень.
-К. Ушинський.
№72,
Цілі навчання діляться на.
-виховні, освітні й розвиваючі.
-організаційні й загальнодидактичні.
-організаційно-методичні й виховні.
-внутрішні й зовнішні.
№73,
До методів контролю не відносять.
-усний контроль.
-письмовий контроль.
-взаємооцінювання.
-комп’ютерний контроль.
№74,
Принципи навчання – це.
-педагогічні умови співробітництва, співтворчості.
-механізми реалізації індивідуально-орієнтованого навчання.
-основні положення якої-небудь теорії або концепції.
-основні  положення,  що  визначають  зміст,  організаційні  форми  й  методи  навчального
процесу відповідно до загальних цілей й закономірностей.
№75,
Методи навчання в перекладі із грецької мови означають.
-механізми навчання.
-засоби досягнення мети навчання.
-шляхи, способи досягнення мети навчання.
-прийоми навчання.
№76,
Професійна придатність педагога – це



-необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти.
-показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань.
-необхідний  комплекс  здібностей,  фізичних,  нервово-психічних  і  моральних  якостей,  що
потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері освіти.
-правильна відповідь відсутня.
№77,
Початкова школа – це навчальний заклад.
-І-ІІ ступеня.
-І ступеня.
-ІІІ ступеня.
-ІІ ступеня.
№78,
Вкажіть види освіти.
-дошкільна,  початкова,  загальна  середня,  середня  спеціальна  і  професійна,  вища,
фундаментальна, підвищення кваліфікації, позашкільна.
-початкова, загальна середня, середня спеціальна і професійна, вища, фундаментальна.
-дошкільні заклади, початкова школа, середня школа, середньо спеціальні ліцеї та професійні
коледжі, вищі навчальні заклади.
-початкова школа, середня школа, ліцеї і коледжі, інститути та університети.
№79,
Що називається дидактикою.
-дидактика – це окрема наука про закономірності розвитку особистості.
-дидактика – це наука про закономірності формування особистості дитини.
-дидактикою називається розділ педагогіки про освіту й виховання підростаючого покоління.
-дидактика  –  це  галузь  педагогіки,  що  розробляє  теорію  навчання  та  освіти,  наука  про
навчання і освіту, їх цілі, зміст, методи, засоби, організації, що досягаються.
№80,
Основними категоріями дидактики є.
-освіта, навчання, виховання, розвиток, мета, зміст, види, форми, методи і засоби.
-викладання,  учіння,  навчання,  освіта,  знання,  вміння,  навички,  а  також  мета,  зміст,
організація, види, форми, методи, засоби і результати навчання.
-знання,  вміння,  навички,  а  також  мета,  зміст,  організація,  види,  форми,  методи,  засоби,
принципи, компоненти і результати навчання.
-освіта,  навчання,  розвиток,  формування,  знання,  вміння,  навички,  а  також  мета,  зміст,
організація, види, форми, методи, засоби і результати навчання.
№81,
Що таке викладання.
-упорядкована діяльність педагога з реалізації  мети навчання, забезпечення інформування,
виховання, усвідомлення і практичного застосування знань.
-процес,  в ході якого виникають нові форми поведінки і діяльності,  що замінюють набуті
раніше.
-упорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети.
-дидактичний процес за певними критеріями, в ході якого реалізуються поставлені цілі.
№82,
Що таке учіння.
-упорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети.
-процес, в ході якого на основі пізнання, навичок і набутого досвіду виникають нові форми
поведінки і діяльності, якими замінюються раніше набуті.
-система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.
-система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і  мислення, які
учневі необхідно опанувати в процесі навчання.
№83,



Навчання – це.
-система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, якими
учнями необхідно опанувати в процесі навчання.
-дидактичний процес за певними критеріями, в ході якого реалізуються поставлені цілі.
-впорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети.
-це те, до чого прагне учень, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.
№84,
Що таке освіта.
-сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
-система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.
-упорядкована діяльність педагога з реалізації  мети навчання, забезпечення інформування,
виховання, усвідомлення, і практичного застосування знань.
-це те, до чого прагне учень, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.
№85,
Знання це – .
-сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
-система набутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення.
-упорядкована діяльність педагога з реалізації  мети навчання, забезпечення інформування,
виховання, усвідомлення, і практичного застосування знань.
-це те, до чого прагне учень, майбутнє, на яке спрямовані його зусилля.
№86,
Що таке вміння.
-дидактичний процес за певними критеріями, в ході якого реалізуються поставлені цілі.
-сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
-оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
-система наукових знань, практичних умінь і навичок, способів діяльності і мислення, якими
учнями необхідно опанувати в процесі навчання.
№87,
Що таке навички.
-уміння, доведені до автоматизму, високого ступеня досконалості.
-шлях досягнення мети і завдань навчання.
-оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
-сукупність ідей людини, в яких виражається теоретичне оволодіння наукою.
№88,
Форма це – .
-предметна підтримка навчального процесу.
-спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки та
змісту.
-шлях досягнення мети і завдань навчання.
-оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
№89,
Що таке метод.
-спосіб існування навчального процесу, оболонка для його внутрішньої сутності, логіки та
змісту.
-оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці.
-предметна підтримка навчального процесу.
-шлях досягнення мети і завдань навчання.
№90,
Що таке навчальна програма.
-навчальна програма визначає порядок вивчення навчальних дисциплін, кількість годин на
них, початок і кінець кожної чверті.
-у  навчальній  програмі  визначено  зміст  і  обсяг  знань  з  кожного  навчального  предмету,



кількість годин, що відводиться на вивчення певних тем, питань курсу.
-під навчальною програмою слід розуміти такий документ, в якому перераховані ті предмети,
які будуть вивчатися в певному класі, кількість годин на їх вивчення.
-це документ, що визначає склад навчальних предметів, що вивчаються в школі, порядок їх
вивчення за роками, кількість годин на тиждень, структуру навчального процесу.
№91,
З наведених понять виберіть принципи виховання.
-громадська  спрямованість,  зв’язок  виховання  з  життям,  працею,  опора  на  позитивне  у
вихованні, гуманізація виховання, особистісний підхід, єдність виховних впливів.
-свідомість  і  активність,  наочність,  систематичність  і  послідовність,  міцність,  науковість,
доступність, зв’язок теорії з практикою.
-свідомість,  оптимізація,  планомірність,  врахування вікових особливостей,  зв’язок теорії  з
практикою, науковість, доступність.
-послідовність, систематичність, доступність, самовиховання і перевиховання, особистісний
підхід, виховання в колективі, свідомість, самодіяльність та активність вихованців.
№92,
Свідомості  і  активності,  наочності,  систематичності  і  послідовності,  міцності,  науковості,
доступності, зв’язку теорії з практикою – це.
-принципи навчання.
-методи навчання.
-принципи виховання.
-методи виховання.
№ 93,
До якої категорії дидактики належить наведене визначення: обсяг систематизованих знань,
умінь, навичок, способів мислення, якими оволодів учень.
-викладання.
-учіння.
-освіта.
-навчання.
№94,
Спеціально організований,  керований процес взаємодії  вчителів та учнів,  спрямований на
засвоєння  знань,  умінь,  навичок,  формування  світогляду,  розвиток  розумових  сил  і
можливостей учнів – це.
-викладання.
-учіння.
-освіта.
-навчання.
№95,
Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я. А. Коменського.
-дитинство, отроцтво, змужнілість.
-немовлячий  вік,  передошкільний,  дошкільний,  молодший  шкільний  вік,  підлітковий,
юнацький.
-дитинство, отроцтво, юність, змужнілість.
-дитинство, юність, дорослість.
№96,
Динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, необхідних педагогу для
успішного здійснення професійної діяльності – це.

-  професійна підготовка;
-  професійна компетенція;
- професійна майстерність;
-  професійна компетентність.



№97,
Професійна компетентність педагога – це.
-знання основ навчально-виховного процесу та управління  навчальним закладом.
-знання та вміння вирішення конфліктних ситуацій.
-сукупність необхідних особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань,
умінь,  практичних  навичок,  способів  мислення, методичної  майстерності,  гармонійна
інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат.
-набута здатність реалізовувати в педагогічній діяльності систему необхідних особистісних
якостей,  загальної  культури,  кваліфікаційних знань і  умінь, практичних навичок, способів
мислення,  методичної майстерності.
№98,
Основною метою оцінки педагогом знань і вмінь учнів є.
-інформувати учнів про їх успіх або невдачу в конкретній ситуації.
-стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів.
-сформувати думку вчителя про учня.
-інформувати батьків про діяльність дитини.
№99,
Педагогічна майстерність – це.
-наука про професійну компетентну діяльність учителя.
-професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на
всебічний  розвиток  та  удосконалення  особистості,  що  забезпечує  високу  організацію
педагогічного процесу.
-використання дидактичних інноваційних технологій в навчально-виховному процесі.
-наука про навчання як спеціально організовану діяльність.
№100,
Система шкільних підручників, навчальних посібників, словників, яка існує в окремій країні
в даний проміжок часу та обслуговує певну модель загальної середньої освіти, що склалася в
цій державі, це.
-шкільна навчальна література.
-комплекс наочних засобів навчання.
-науково-популярна література.
-навчально-методичний комплекс.
№101,
Якому поняттю відповідає визначення: «Комплекс властивостей особистості, який забезпечує
високий рівень самоорганізації професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі».
-педагогічна діяльність.
-педагогічна майстерність.
-педагогічна техніка.
-педагогічна творчість.
№102,
Навчальна програма – державний документ, який  визначає.
-перелік навчальних предметів.
-розподіл дисциплін за роками навчання.
-тривалість семестру.
-зміст кожного предмета.



  


