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

за спеціальністю 
 

013 Початкова освіта 
 

Варіант 0 
 

1. Викладання предметів українською мовою, вивчення античної літератур й 
філософії, розвиток розумових здібностей учнів, розвиток демократичних засад  
навчанні, запровадження елементів навчання за класно-урочною системою, 
згуртування прогресивних діячів є позитивними сторонами в роботі: 
А) Києво-Могилянської академії;  
Б) братських шкіл;  
В) колегіумів;  
Г) монастирських шкіл. 

 
2. Які відомі типи братських шкіл? 
А) міські, полкові, січові;  
Б) елементарного й підвищеного типів;  
В) жіночі й чоловічі;  
Г) філософські й природничо-математичні. 

 
3. Де було відкрито першу співоцьку школу, в якій готували обдарованих 
співаків для Петербурзької придворної капели, вивчали нотну грамоту, гру на 
скрипці, гуслях, бандурі: 
А) у Переяславі;  
Б) у Львові;  
В) у Луцьку;  
Г) у Глухові. 

 
4. З чого починається підготовка вчителя до уроку? 
А) вибору типу уроку;  
Б) усвідомлення мети уроку й засобів її досягнення;  
В) планування послідовності етапів проведення уроку;  
Г) складання конспекту уроку. 

 
5. Професійна компетентність учителя початкової школи: 
А) знання основ управління  навчальним закладом;  
Б) вирішення конфліктних ситуацій;  
В) знання основ педагогіки і психології дітей шкільного віку;  
Г) система знань, умінь, навичок, необхідних для навчання та виховання 
молодших школярів. 
 
 



6. Ефективність уроку значною мірою залежить від: 
А) подання матеріалу;  
Б) ретельності та грамотності підготовки матеріалу;  
В) структури уроку;  
Г) інтелектуальних можливостей учнів. 

 
7. Методи вивчення передового досвіду: 
А) спостереження за роботою вчителя;  
Б) перегляд фрагментів фільмів;  
В) перегляд методичної літератури;  
Г) написання конспектів. 

 
8. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є: 
А) актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність;  
Б) особистість автора досвіду;  
В) наявність матеріальних умов для поширення досвіду;  
Г) доступність експерименту. 

 
9. Психологічна стійкість у професійній діяльності: 
А) позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці;  
Б) негативні емоції;  
В) мінорний тон;  
Г) комплекс психічних процесів. 

 
10. Автори підручників з математики у початковій школі? Це: 
А) М. Богданович, Г. Лишенко; Н. Листопад, Н. Кочина;  
Б) М. Богданович, Г. Лишенко;  
В) М. Богданович, Г. Лишенко; Ф. Рівкінд, І. Оляницька; С. Скворцова;  
Г) О.Онопрієнко, Н. Листопад, Н. Кочина;Ф. Рівкінд, І. Оляницька. 

 
11. Інструменти та прилади, що використовують на уроках математики, 
відносяться до: 
А) методів навчання математики;  
Б) засобів навчання математики;  
В) методичних прийомів вивчення математики;  
Г) методичного забезпечення навчального процесу вивчення математики. 

 
12.Скільки видів простих задач на віднімання у програмі початкової школи? 
А) 4;  
Б) 5;  
В) 6;  
Г) 7. 

 
13. Вибрати правильну схему розв'язування задачі. За 4 м стрічки заплатили 20 
грн. Скільки коштують 10 м такої стрічки?  
А) □ : □ • □;  
Б) □ • □ : □;  
В) □ - □ : □;  
Г) □ - □ + □. 

 



14. З якою метою вчитель запропонував учням завдання: Який буде найвищий 
розряд частки:3384 : 3? 
А) засвоєння алгоритму письмового ділення;  
Б) перевірка правильності ділення;  
В) підготовка до вивчення письмового ділення;  
Г) формування конкретного змісту ділення. 

 
15. Скільки обернених задач можна утворити з поданої задачі: На сцені співав 
хор з 2 рядів по 7 дівчаток і 6 хлопчиків. Скільки всього дітей у хорі? 
А) 1;  
Б) 2;  
В) 3;  
Г) 4. 

16. На якому етапі вивчення теми: «Ділення з остачею» можна учням 
запропонувати вправу виду: «Чи правильно виконано ділення з остачею: 69: 8=8 
(ост.5)?»:. 
А) етап підготовки до вивчення теми;  
Б) етап ознайомлення з темою;  
В) етап закріплення теми;  
Г) етап формування поняття учнів з теми. 

 
17. Оберіть, у якому класі вводиться поняття «прямий кут» 
А) 1;  
Б) 2;  
В) 3;  
Г) 4.  

 
18. Методика формування розуміння граматичних категорій іменників в учнів 
початкової школи передбачає засвоєння: 
А) понять числа, роду, відмінку, морфемної будови іменника;  
Б) понять числа, роду, відмінку;  
В) понять числа, роду, відміни;  
Г) понять роду, числа, ступеня порівняння.  

 
19. Виберіть найбільш точне визначення поняття «інтегроване навчання» на 
уроках української мови та читання: 
А) форма навчання;  
Б) форма навчання (урок), під час якого розглядають питання, що є предметом 
вивчення різних навчальних дисциплін (зокрема, української мови та 
образотворчого мистецтва , мови й історії тощо);  
В) форма роботи, що забезпечує формування розвивальних можливостей 
учнів;  
Г) зв’язок двох або більше дисциплін. 

 



20. Які типи уроків методисти виділяють у системі літературного читання? 
А) урок тематичний і урок систематизації і узагальнення одержаних знань;  
Б) уроки класного читання та позакласного читання;  
В) урок викладу нового матеріалу і урок закріплення знань;  
Г) урок читання твору і урок повторення вивченого. 

 
21. На скільки періодів поділяється процес навчання грамоти? 
А) на два;  
Б) на чотири;  
В) на три;  
Г) не поділяється на періоди. 

 
22. Який дидактичний принцип варто використовувати упродовж  навчання 
учнів каліграфічного письма в початковій школі? 
А) принцип доступності;  
Б) принцип емоційності;  
В) принцип наочності;  
Г) принцип концентричності. 

 
23. Способи упорядкованої взаємодії вчителя та учнів, спрямовані на розв'язання 
навчально-виховних завдань – це: 
А) методи навчання;  
Б) принципи навчання;  
В) форми навчання;  
Г) засоби навчання. 

 
24. 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. 

 
25. 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 
діяльнісною;  
Г) мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною. 

	


