
1 

 

Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр 

за спеціальністю 
 

012 Дошкільна освіта 

 

Варіант 0 
 
1. У процесі роботи з виховання звукової культури мовлення формується 

компетенція: 

А) граматична; 

Б) лексична; 

В) фонетична; 

Г) діамонологічна. 

 

2. Наявність у дитини пізнавальних інтересів, постійних запитань; відповідність 

її знань вимогам програми (чи перевищення вимог); сформованість уміння 

зосереджувати увагу на пропонованому матеріалі та діяти відповідно до 

вказівок педагога, називається: 

А) мовленнєвою творчістю;  

Б) мовленнєвою ситуацією; 

В) мовленнєвою активністю; 

Г) мовленнєвою діяльністю. 

 

3. Згідно із сучасною вітчизняною методикою у віці до року нормою є: 

А) 30-40 слів; 

Б) 10-12 слів; 

В) 50-60 слів; 

Г) 70-80 слів. 

 

4. В якому віці дітям для переказу пропонуються незнайомі тексти: 

А) ранньому віці; 

Б) молодшому дошкільному віці; 

В) старшому дошкільному віці; 

Г) середньому дошкільному віці. 

 

5. Якому прийому властива така характеристика – «розкласти картинки за видовим 

значенням»: 

А) класифікації; 

Б) мовленнєві дії; 

В) сюрпризний момент; 

Г) словесний малюнок. 
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6. Окреме висловлення в діалозі чи полілозі називають: 

А) фразою; 

Б) реплікою; 

В) художньою комунікацією; 

Г) текстом. 

 

7. Розповідь-міркування – це метод : 

А) наочний; 

Б) практичний; 

В) ігровий; 

Г) словесний. 

 

8. Провідним методом збагачення словника дітей є: 

А) за опорними схемами; 

Б) дидактичні словесні ігри; 

В) план розповіді; 

Г) за ключовими словами. 

 

9. Опис іграшки – це метод : 

А) наочний; 

Б) практичний; 

В) ігровий; 

Г) словесний. 

 

10. Провідним методом навчання дітей молодшого дошкільного віку розповіді 

є: 

А) за опорними схемами; 

Б) зразок розповіді вихователя; 

В) план розповіді; 

Г) за ключовими словами. 
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11. Така вправа, як дмухання дитини на кульки, сприяє розвитку: 

А) фонематичного слуху; 

Б) тембру; 

В) мовленнєвого дихання; 

Г) сили голосу. 

 

12. До якої групи методів навчання відносяться: гра, дослід, експеримент, 

моделювання, праця в природі.   

А) словесні;                     

Б) пояснювально-ілюстративні;               

В) наочні;   

Г) практичні.        

 

13. Якої природної зони немає на території України. 

А) мішані ліси;               

Б) вологі ліси; 

В) лісостеп;                   

Г) степ. 

 

14. Ігри, результатом яких можуть бути складені дітьми казки, вірші, оповіді, 

створені дітьми газети, листівки на запропоновану вихователем тему або за 

ініціативою дітей, називаються: 

А) театралізованими;  

Б) словесними; 

В) творчо-мовленнєвими; 

Г) мовленнєвими. 

 

15. Класифікація – це : 

А) особливий спосіб мислення, спрямований на виявлення ознак подібності і 

відмінності між предметами та явищами; 

Б) встановлення зв'язків між класами предметів, розподілення однорідних 

предметів; 

В) порівняння однієї величини з іншою, прийнятою за одиницю; 

Г) основний вид діяльності дітей у ЗДО для розвитку логіко-математичних 

здібностей. 
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16. Психофізіологічна функція природи полягає в тому, що…: 

А) може знімати стрес і нормалізувати роботу нервової системи; 

Б) вміщує широкий набір об’єктів для використання у медицині; 

В) рослини й тварини тісно взаємодіють; 

Г) явища конверґентної схожості мають зовнішній характер. 

 

17. Прийом, який передбачає малювання дітей після читання твору, називається: 

А) написанням листів;  

Б) бесідою за малюнками; 

В) словесним малюнком; 

Г) коментованим малюнком. 

 

18. Настільно-друковані ігри природознавчого змісту проводяться: 

А) у старшій групі; 

Б) у другій молодшій групі; 

В) починаючи із середньої групи; 

Г) в усіх групах ЗДО. 

 

19. Екологічні свята у ЗДО проводяться на матеріалі, який…: 

А) частково знайомий дітям; 

Б) не знайомий дітям; 

В) добре знайомий дітям; 

Г) повідомляють батьки дітям напередодні. 

 

20. Однією з форм екологічної освіти є: 

А) екскурсія у природу; 

Б) бесіда; 

В) дидактична гра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


