
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін для вступу на 
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст 

за спеціальністю 
 

013 Початкова освіта 
 

Варіант 0 
 

1. Професійна придатність учителя – це: 
А) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої 

освіти;  
Б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань;  
В) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і 

моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і 
успішної діяльності у сфері освіти;  

Г) вміння пристосовуватись до різних умов. 
 
2. У педагогіці використовують:  

А) фундаментальні наукові дослідження;  
Б) експериментальні наукові дослідження;  
В) фундаментальні та прикладні наукові дослідження;  
Г) лабораторні і довгострокові. 

 
3. Предметом дидактики є: 

А) школяр;  
Б) урок;  
В) вчитель;  
Г) процес навчання. 

 
4. Завдання дидактики: 

А) удосконалення форм і методів навчання, розробка навчальних технологій;  
Б) навчання підростаючого покоління, розвиток особистості;  
В) дослідження закономірностей і механізмів психічного розвитку 

особистості у процесі навчання;  
Г) надання вчителям нових знань з метою вдосконалення навчального 

процесу. 
 
5. Задатки – це: 

А) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей;  
Б) знання, уміння, навички; 



В) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів 
проявляються пізнавальні психічні процеси; 

Г) немає правильної відповіді. 



6. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 
А) природні задатки дитини;  
Б) вимоги дорослих;  
В) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх 

досягнення;  
Г) специфічні риси характеру. 

 
 
 
7. Визначити закономірність та назвати зайву фігуру: 

А) квадрат;  
Б) трикутник;  
В) коло;  
Г) ромб. 

 
 
 
8. Обрати  компетенцію, яка не відповідає урокам математики у початковій 
школі: 

А) ключова;  
Б) предметна;  
В) логічна;  
Г) комунікативна. 

 
 
 
9. Зміст навчального матеріалу з математики у початковій школі викладено у: 

А) Державному стандарті;  
Б) навчальних програмах;  
В) навчальних планах;  
Г) конспекті уроку. 

 
 
 
10.Урок математики  в початковій школі  - це: 

А) завдання, які потрібно вирішувати з учнями;  
Б) створенням умов для безпечної роботи учнів;  
В) основна форма організації вивчення математики;  
Г) види вправ,які використовуються га уроці. 

 



11. Метод усного викладу матеріалу в початкових класах, який відзначається 
науковістю, послідовністю, образністю повідомлення учням відомостей 
теоретичного або практичного характеру – це: 

А) лекція;  
Б) бесіда;  
В) розповідь;  
Г) пояснення. 

 
 
12. Предметом методики навчання математики  в початковій школі є: 

А) виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах;  
Б) підготовка підростаючого покоління до розв’язання математичних задач;  
В) розкриття закономірностей і механізмів оволодіння математичними 

навичками та предметними компетенціями;  
Г) засвоєння людиною математичного та соціально-культурного досвіду. 

 
 
13. Підручник з математики в початковій школі це - (виберіть найбільш точний 
вислів): 

А) важливий засіб самовдосконалення учня, формування його математичної 
компетентності;  

Б) науковий посібник, в основі якого лежать загально-дидактичні принципи 
вивчення курсу;  

В) спеціальна навчальна книга, у якій викладаються теоретичні основи 
математики;  

Г) посібник з матеріалами до уроку для користування вчителем та учнів. 
 
 
14. Якщо на уроці української мови передбачено роботу з картиною, то варто 
застосовувати  такий метод навчання: 

А) евристичний;  
Б) комунікативний;  
В) частково-проблемний та проблемний.  
Г) пояснювально-ілюстративний.  

 
 
15. Сучасна програма з української мови побудована відповідно до Державного 
стандарту мовної освіти за такими змістовими лініями: 

А) мовленнєвою, мовною, соціокультурною;  
Б) лексичною, фонетичною, граматичною, лінгвокраїнознавчою;  
В) комунікативною, лінгвістичною, лінгвокраїнознавчою, яка пронизана 
Г) діяльнісною; мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною. 

 



16. Виберіть ряд, що найбільш точно репрезентує основні функції підручника з 
української мови в початковій школі: 

А) інформаційна, систематизуюча, виховна;  
Б) трансформуюча, культурологічна, розвивальна;  
В) інформаційна, розвивальна, виховна, мотиваційна;  
Г) розвивальна, виховна, навчальна. 

 
17. Якому виду переказу на уроках розвитку мовлення в початковій школі 
відповідає наступне: «відтворюється не весь текст, якась його частина, 
пов’язана з певною темою»? 

А) вибірковому;  
Б) творчому;  
В) переказу з додатковим завданням;  
Г) детальному 

 
18. У якому рядку зазначено види зовнішнього мовлення? 

А) читання, говоріння, письмо, аудіювання (слухання);  
Б) мовлення та мислення;  
В) читання, письмо;  
Г) аудіювання (слухання) та писемне мовлення. 

 
19. Які з поданих вправ найдоцільніші під час вивчення теми «Будова слова»? 

А) відмінювання іменників на дошці і в зошитах;  
Б) словникові диктанти з визначенням кореня слова;  
В) списування з підкресленням іменників і визначенням відмінків;  
Г) самостійна робота у зошиті. 

 
20. Визначте загальнодидактичні принципи методики навчання української 
мови: 

А) науковість, спадкоємність, перспективність, зв’язок теорії з практикою, 
наочність, міжпредметні зв’язки;  

Б) функціонально-стилістичне спрямування, комплексний підхід до 
формування різних видів мовленнєвої діяльності; 

В) взаємозв’язок у навчанні споріднених і неспоріднених мов, 
етнопедагогічний;  

Г) науковості, доступності, наочності, систематичності, наступності, 
перспективності. 

  

Варіант 0. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
В В Г А А В В Г Б В Г В В Г Г В А А Б Г 
 


