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Пояснювальна записка 

 

Мета вступного випробування полягає у визначенні професійної компетентності й готовності 

абітурієнта до навчання в магістратурі, що передбачає єдність теоретичної, практичної професійно-

педагогічної підготовки і проведення наукових досліджень у вищій школі. 

Зміст програми сформовано за основними розділами курсів «Загальні основи педагогіки»,  

«Школознавство», «Теорія виховання», «Дидактика», «Педагогічна психологія»,«Вікова 

психологія». 

Відповідно, мають бути сформовані й продемонстровані такі компетентності: 

1) визначати і обґрунтовувати конкретні завдання навчально-виховного 

впливу на особистість, виходячи із загальної мети виховання у національній школі 

та базуючись на особистісно-соціальному підході; 

2) володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної 

діагностики та педагогічного проектування; 

3) визначати мету навчання і виховання з урахуванням вікового підходу, будувати 

навчально-виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів, 

запитів; 

4) формувати і розвивати суб'єкт-суб'єктні виховальні відносини «учитель –учень» на рівні 

співпраці й співтворчості; 

5) використовувати у навчально-виховному процесі здобутки української етнопедагогіки; 

6) впроваджувати принцип наукової організації педагогічної праці; 

7) аналізувати, узагальнювати та застосовувати передовий педагогічний 

досвід і досягнення психолого-педагогічної науки; 

8) розробляти і вести шкільну навчально-методичну документацію; 

9) організовувати і проводити науково-дослідну (експериментальну) роботу. 

Програма,  як зазначалося,  розкриває  основний зміст навчального  курсу 

«Загальні основи педагогіки»,  «Школознавство», «Теорія виховання», «Дидактика», 

«Педагогічна психологія», «Вікова психологія»включає орієнтовні питання до вступного 

іспиту, критерії оцінювання відповідей абітурієнтів, список рекомендованої літератури. 

Зарахування абітурієнтів відбувається на підставі результатів вступного випробування. 

Вступний рейтинг визначається сумою балів, отриманих за результатами вступного іспиту. 

Максимальна кількість балів - 200. 

Оцінювання відповідей  проводять за існуючими вимогами і нормами. 

На вступних випробуваннях перевіряють також уміння грамотно, логічно та послідовно 

розкривати сутність питання, оперувати  науковою термінологію і символікою. 

У ході іспиту абітурієнт має продемонструвати свої знання та, частково, професійні уміння.  

Зарахування абітурієнтів відбувається на підставі результатів вступного випробування. 

Вступний рейтинг визначається сумою балів, отриманих за результатами вступного іспиту. 

Максимальна кількість балів - 200. 

При підготовці до  екзамену абітурієнти повинні бути ознайомлені з його програмами і 

вимогами до відповіді. 

 
 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Основними критеріями оцінювання виконання завдань фахового вступного випробування є: 

- повнота та правильність виконання завдань; 

- здатність абітурієнта до творчого застосування набутих ним знань, умінь та навичок, а 

саме: диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, методи, 
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принципи та закони в конкретних ситуаціях; встановлювати різницю між причинами та 

наслідками; інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; аналізувати та оцінювати факти і події, 

прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень; викладати матеріал на папері логічно, 

послідовно з дотриманням встановлених вимог. 

Оцінювання виконаних завдань фахового вступного випробування проводиться відповідно 

до прийнятого порядку за стобальною системою.  

Критерії оцінки виконання завдань вступного іспиту  до магістратури 
Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за такою шкалою: 

     „А‖    -    „відмінно‖    -    100% - 90% правильно виконаних завдань 

     „В‖    -    „дуже добре‖   -   89% - 80% правильно виконаних завдань 

     „С‖    -    „добре‖        -       79% - 70% правильно виконаних завдань 

     „D‖    -    „задовільно‖   -   69% - 60% правильно виконаних завдань 

     „Е‖    -    „ задовільно ‖   -   59% - 50% правильно виконаних завдань 

     „F‖   -  „незадовільно‖ - менш ніж 50% правильно виконаних завдань 

Максимальна кількість балів – 200, відповідно шкала оцінювання загальних результатів буде 

такою: 

180-200 „відмінно‖ 

160-179 „дуже добре‖ 

159-140 „добре‖ 

139-120 „задовільно‖ 

100-119 „задовільно‖ 
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Зміст програми 

Предмет і завдання педагогіки 

Педагогіка як наука, її становлення та стадії розвитку. Основні категорії педагогіки: 

навчання, виховання, освіта. Система педагогічних наук: загальна, вікова, професійна, галузева 

педагогіки, спеціальна, порівняльна, соціальна  педагогіка; історія педагогіки, методики 

викладання окремих предметів, шкільна гігієна.  

Завдання педагогіки: вдосконалення змісту освіти, вироблення принципово нових засобів 

навчання, комп’ютеризація праці вчителя, вироблення нових і модернізація наявних форм і 

методів навчання, удосконалення політехнічної освіти і ін.  

Напрями, течії педагогіки: філософський ( Рассел, Дж. Мур), психолого-педагогічний ( Лай, 

Мейман), соціальний ( Вернадський ). 

 

Логіка і методи педагогічних досліджень 

Науково-педагогічне дослідження та його основні елементи. 

Методи науково-педагогічного дослідження:  педагогічне спостереження, бесіда, 

анкетування, педагогічний експеримент,  вивчення шкільної документації та учнівських робіт, 

метод рейтингу, метод узагальнення незалежних характеристик, тестування, метод аналізу 

результатів діяльності учня, метод ранжування,  моделювання, теоретичні методи. 

Етапи педагогічного дослідження: визначення проблеми; ґрунтовне вивчення фактів, 

положень; вивчення шкільної практики; формулювання гіпотези; виконання експериментальної 

роботи; зіставлення експериментальних даних з масовою практикою; узагальнення результатів, 

формулювання наукових висновків; оформлення результатів, втілення їх у життя.                                                                           

 

Розвиток, виховання і формування  особистості 

Особистість, індивідуальність. Напрямки розвитку: анатомо-фізіологічний, психічний, 

соціальний. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування особистості. 

Взаємозв’язок розвитку і  виховання  особистості. Вплив діяльності на розвиток особистості. 

Вікова періодизація. 

 

Сутність, зміст процесу виховання 

Процес виховання, його структура і рушійні сили: 

 зовнішні суперечності: між необмеженими можливостями розвитку людини і обмеженими 

умовами суспільства, між зростаючими завданнями і можливостями, між зовнішніми впливами і 

завданнями виховання; 

 внутрішні суперечності: невідповідність між виховними впливами школи і сім’ї, зіткнення 

впливу школи і  стихійного оточення, між окремими вчителями. 

Мета виховання – передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури, своєрідності на основі формування особистісних рис громадянина. Напрямки 

виховання: громадянське, розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне, екологічне. 

Етапи процесу виховання: вивчення особистості учня, складання програми виховання; 

формування ідеалу; реалізація програми виховання;  спонукання до самовиховання. 

Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми: само-переконання,  навіювання,  підбадьорювання, 

заохочення, примусу, аналізу. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи. Результати процесу 

виховання: рівні вихованості - дуже низький, низький, середній, високий. 

 

Основні закономірності та принципи виховання 

Закономірності виховання, їх характеристика: зв’язок виховання із суспільними потребами 

і умовами життя, вплив різноманітних чинників на виховання, визначальні у виховані є діяльність 

і спілкування, вплив учнівського колективу, поєднання виховання і самовиховання.  

Принципи виховання: цілеспрямованість, зв’язок з життям,  єдність свідомості та поведінки 

у вихованні, виховання в праці, комплексний підхід,  виховання в колективі, поєднання 

педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів, поєднання поваги з розумною 
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вимогливістю, індивідуального підходу, систематичності, послідовності і наступності, єдності 

педагогічних вимог. 

 

Основні напрями виховання 

Розумове виховання, завдання та його зміст. Завдання і зміст громадянського виховання. 

Моральне виховання, його зміст. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя. Трудове 

виховання, шляхи реалізації. Зміст і завдання естетичного виховання. Фізичне виховання. Правове 

виховання. Зміст і завдання екологічного виховання. Економічне виховання, його характеристика. 

 

Загальні методи виховання 

Поняття методу та прийому виховання. Засоби виховання, їх характеристика: слово, праця, 

мистецтво, засоби масової інформації, ТЗН. 

Класифікація методів виховання. Методи формування свідомості особистості. Словесні 

методи: роз’яснення, бесіда, лекція, диспут. Метод прикладу. Методи формування суспільної 

поведінки: педагогічна вимога, громадська думка, виправляння, привчання, доручення, створення  

виховних ситуацій. Методи стимулювання діяльності  і поведінки: змагання, гра, заохочення, 

покарання. Методи контролю та аналізу ефективності виховання:педагогічне спостереження, 

бесіда, опитування, аналіз результатів роботи, виконання доручень, створення ситуацій для 

вивчення поведінки. 

 

Організаційно-педагогічні форми виховної роботи 

Позакласна та позашкільна виховна робота. Масові (колективні) форми виховної роботи: 

тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, конференції, тижні з окремих предметів, зустрічі з 

видатними людьми, огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі. Групові форми виховної 

роботи: гуртки, екскурсії, походи, класні години. Індивідуальні форми виховної роботи:  читання 

художньої літератури,  колекціонування, філателія, нумізматика, гра на музичних інструментах, 

вишивання, малювання. 

 

Формування  колективу, його вплив на виховання особистості 
Поняття колективу: суть, ознаки: мета, спільна діяльність, наявність органів 

самоврядування; види – первинний колектив, загально шкільний, тимчасовий, виробничий, 

навчальний, самодіяльні організації, товариства, тимчасові об’єднання; функції колективу – 

організаторська, виховна, стимулююча, структура. Діалектика розвитку колективу: створення 

колективу учнів, поширення впливу активу на весь колектив, вирішальний вплив громадської 

думки, самовиховання як вищий тип виховання  в колективі. Органи учнівського самоврядування: 

актив класу, класні збори,  учнівський комітет. Формальні і неформальні групи. 

 

Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості 

Завдання, зміст і методика виховання дітей у сім’ї. Шляхи підвищення педагогічних знань 

батьків. Форми роботи з батьками учнів. Роль громадськості у вихованні: виробничники, 

правоохоронні органи, медичні працівники, представники культурно-просвітницьких організацій, 

ветерани війни та праці. Місце церкви та священнослужителів у вихованні духовних цінностей. 

 

Функції, напрями і форми роботи класного керівника 

Завдання і функції класного керівника: забезпечення оптимальних умов для розвитку учнів, 

здійснення всебічного виховання, організація і виховання учнівського колективу, організація 

виховної роботи, організація позакласної виховної роботи, робота з батьками. 

Функції:діагностична, організаторська, виховна, координаційна, стимулююча. Планування 

напрямів і форм роботи класного керівника. 

Дидактика 

Дидактика, як галузь педагогіки. Категорії дидактики:  навчання, освіта, викладання, 

учіння, знання, уміння, навички, закономірності, принципи, форми, методи навчання. Зв’язок 

дидактики з іншими науками. 

Зміст освіти в сучасній школі 
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Загальна характеристика змісту освіти.  Освітня система в Україні: дошкільна освіта, 

загальна середня: початкова освіта, базова середня,  повна середня; професійна освіта 

(професійно-технічна, базова вища, повна вища). Види освіти: загальна, політехнічна, професійна 

освіта.  Стандарти освіти: навчальний план, програми, підручники, методичні посібники.  

 

Структура та організація процесу навчання 
Основні функції процесу навчання: освітня, виховна, розвиваюча. Компоненти навчального 

процесу: мета, завдання, зміст, методи, засоби і форми навчання. Структура процесу навчання: 

ціль, мотивація, зміст, методичний компонент, сприймання, осмислення, закріплення, практичне 

застосування знань, умінь і навичок, емоційно-вольовий компонент, контрольно-регулюючий і 

оціночно-результативний компонент. Коменський Я.А., Ушинський К.Д.  про наукові засади  

удосконалення процесу навчання. 

 

Закономірності та принципи навчання 

Загальна характеристика закономірностей навчання: обумовленість навчання суспільним 

потребам; залежність навчання від умов; взаємозалежність навчання, виховання і розвитку; 

взаємозалежність навчальних і реальних можливостей учнів; єдність процесів викладання і 

навчання; взаємозалежність змісту, форм, прийомів і методів навчання. 

Принципи  навчання: науковості, систематичності і послідовності; доступності, 

дохідливості викладання;   зв’язку з життям; свідомості; активності; наочності; міцності знань, 

умінь і навичок; індивідуального підходу; демократизації; диференціації; оптимізації. 

 

Загальні методи навчання 

Класифікація методів навчання. 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної роботи. а) словесні методи: пояснення, 

розповідь, лекція, бесіда, робота з підручником; б)наочні методи:  ілюстрування,   

демонстрування,   самостійне   спостереження;  в) практичні методи: вправи, лабораторні роботи, 

практичні, графічні і дослідні роботи. Методи стимулювання навчальної діяльності. а) методи 

формування пізнавальних інтересів (дискусія, пізнавальні гри, метод забезпечення успіху, 

створення ситуації інтересу та новизни); б) методи стимулювання обов’язку і відповідальності в 

навчанні. Методи контролю і самоконтролю у навчанні: метод усного контролю; метод 

письмового контролю; метод тестового контролю; метод графічного контролю; метод 

програмованого контролю; метод практичної перевірки; метод самоконтролю; метод самооцінки. 

Засоби навчання учнів: слово вчителя, підручник, ТЗН, комп’ютер.  

 

Види організації навчання 
Види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване навчання. 

Форми організації навчання 
Поняття про форми організації навчання. Урок-основна форма організації навчання. Види 

уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь і навичок; урок застосування знань, 

умінь і навичок; урок узагальнення  і систематизації знань; урок перевірки і корекції знань, умінь і 

навичок; комбінований урок. Позаурочні форми організації  навчання: семінарські заняття, 

практикуми,  факультативні заняття, навчальна екскурсія, спортивні секції. 

 

Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Суть і види контролю: попередній, поточний, періодичний, підсумковий, заключний. 

Функції контролю - освітня, діагностична, виховна, розвиваюча, стимулююча, управлінська. Рівні 

навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий (12 бальна система 

оцінювання). 

 

Теорія управління – школознавство 
Поняття школознавства. Принципи управління закладами освіти. Зміст, завдання і форми 

методичної роботи з учителями. Зміст, види і методи внутрішньошкільного контролю. 
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Предмет психології. Завдання і методи сучасної психології 
Визначення психології як науки. Основні етапи історії психології. Об'єктивний характер 

психологічних закономірностей. 

Міжпредметні зв'язки. Свідомість: походження і сутність. Вища нервова 

діяльність.Сучасна психологія, її задачі та місце в системі наук. Психологія і науково-технічний    

прогрес.    Будова    психологічної    науки.    Принципи класифікації галузей психології і 

структура сучасної психологічної науки. Методи психології. Роль об'єктивних методів у 

психології. 

Діяльність 
Поняття про діяльність. Діяльність і активність суб'єкта. Структура діяльності людини. 

Спілкування 

Міжособистісний конфлікт, його джерела, шляхи попередження та корекція. Дружба 

та дружнє спілкування як фактор професіонально-трудового самовизначення старших 

школярів. Спілкування як розуміння людьми один одного. 

 

Особистість 
Поняття про особистість в психології. Структура особистості. Індивідуальність, її 

структура і особливості. Активність особистості. Спрямованість особистості. Види мотивів. 

Психологічний захист особистості. Формування особистості. 

 

Увага 
Поняття про увагу. Увага в навчальному процесі школи. Фізіологічні основи уваги. 

Структура уваги. Розподіл уваги. Об'єм уваги. Розлади уваги і їх корекція в учбово-виховному 

процесі. 

Відчуття і сприймання 
Поняття про відчуття і сприймання. Рефлекторна природа відчуттів. Рецептори і 

аналізатори. Класифікація відчуттів. Види відчуттів. Класифікація сприймання. Види 

сприймання. Сприймання часу і простору. 

Пам'ять 
Поняття про пам'ять. Фізіологічні основи пам'яті. Види пам'яті. Процеси пам'яті. 

Оперативне запам'ятовування. Мотиви запам'ятовування. Зберігання. Ремінісценція. 

Мислення 
Поняття про мислення. Теорії пам'яті. Пам'ять і діяльність особистості. Оперативне 

запам'ятовування. Мотиви запам'ятовування. Пригадування та спогади.  Вивчення  та прийоми  

його  організації вчителем. 

Уява 
Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Уява як специфічний вид діяльності. 

Пасивна фантазія, мрії. Мрії і практична діяльність. Фізіологічні основи уяви. Індивідуальні 

якості уяви. 

 

Почуття 
Поняття про почуття. Почуття і потреби людини. Роль почуттів в практичній і 

пізнавальній діяльності. Емоції. Афекти. Емоційний стрес. Динаміка почуттів. Почуття і 

особистість. 

Воля 
Поняття про волю. Саморегуляція діяльності. Вольовий акт i його структура. 

Локалізація контролю. Відповідальність. Роль колективу у формуванні волі. Задачі виховання та 

самовиховання  волі. 

Темперамент 
Поняття про темперамент. Типи темпераменту, їx психологічна характеристика. 

Фізіологічні основи темпераменту.  

 

Характер 
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Поняття про характер. Характер та індивідуальність людини. Структура характеру. 

Риси характеру i відношення особистості. Характер та темперамент. Вчення про 

характер в історії психології. Вчинок та формування характеру. 

 

Вікова психологія як наука 

Проблема психічного розвиткута формуванняособистості у віковій психології.Предмет та 

методи вікової психології. Поняття про рушійні сили, умови та закони психічного розвитку. Проблеми 

вікової психології. Зв'язок вікової  психології з іншими науками, теоретичне i практичне значення  вікової 

психології. Методи  вікової психології, їх  класифікація.Організація психологічних  досліджень. Стратегії 

дослідження психічного розвитку.Неекспериментальні методи у віковій психології. Спостереження, його 

види, особливості. Експериментальні методи, ixвиди. Особливість психолого-педагогічного 

експерименту, його етапи: констатуючий, формуючий, контрольний. Діагностичні методи та їх 

використання у віковій психології. Соціометричні методики при вивченні дитячих груп та колективів. 

 

Сутність, специфіка i проблеми психічного розвитку особистості 

Cyтність та специфіка психічного розвитку. Типи розвитку. Закономірності функціонального та 

вікового розвитку. Біологічна та соціальна обумовленість людини. Рушійні сили та умови успішного 

розвитку. Фактори психічного розвитку. Спадкові та вроджені властивості організму як передумова 

психічного розвитку. Вплив середовища, виховання та навчання на психічний розвиток. Активність 

дитини як умова психічного розвитку.Вікова періодизація психічного розвитку. Актуальність проблеми 

вікової періодизації психічного розвитку у психологічній науці. Проблема рівнів психічного розвитку. 

Стабільні та кризові періоди розвитку, їx особливості. Різні підходи до періодизації вікового розвитку 

(Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, Е.Еріксон, ВЛ.Слободчиков, ДЛ.Фельдштейн, З.Фрейд). Виділення стадій, 

періодів, епох психічного розвитку.Основні  новоутворення   у   різні   вікові періоди.   Нерівномірність   

психічного розвитку. Поняття сензитивних  періодів та їх  врахування в навчально-виховній  роботі з 

дітьми. Відставання та випередження як прояви нерівномірності розвитку. Проблема акселерації  

розвитку. Основні   поняття:   форми   розвитку,   показники   розвитку,   закономірності  розвитку. 

 

Психічний розвиток дитини від народження до 6 років.Особливості психічного 

розвиткудитини в період новонародженості, немовляцтва та ранньому дитинстві. 
Характеристика періоду новонародженості. Анатомо-фізіологічні особливості 

новонародженої дитини. Вроджені механізми зорового та слухового сприймання, вроджена 

здатність до складних реакцій, яка поєднує роботу opгaнів чуття та м'язів. Безумовні  та умовні 

рефлекси. Основні новоутворення періоду новонародженості.Характеристика немовлячого 

періоду. Розвиток рухової активності дитини. Оволодіння статикою та динамікою тіла. 

Особливості формування маніпулятивно-дослідницьких pyxiв рук дитини на першому році 

життя. Сприймання i пам'ять у немовлят. Сприймання людського обличчя. Розвиток слухового 

аналізатора. Специфічна реакція на людський голос.Спілкування дитини з дорослим та його вплив 

на психічний розвиток дитини.Формування передумов засвоєння мови. Особлива реакція на 

людське мовлення. Наслідування та розуміння мови. Етапи розвитку мовлення. Початок 

становлення мислення. Психологічні особливості розвитку дітей раннього віку. Зміна соціальної 

ситуації розвитку в ранньому віці. Предметна діяльність як ведуча діяльність дітей раннього вiкy. 

Етапи формування предметної діяльності.Пізнавальний розвиток дітей раннього віку. Розвиток 

мови в ранньому віці. Перші ознаки самосвідомості. Становлення деяких соціальних відчуттів. 

 

Особливості психічного розвитку дитини в дошкільному віці 

Загальна характеристика психічного розвитку дитини в дошкільному віці. Соціальна 

ситуація розвитку в дошкільному віці. Психологічна характеристика діяльності дитини в 

дошкільному віці. Гра як провідний вид діяльності. Психологічні особливості сюжетно-рольової  

гри та її вплив на психічний розвиток дитини.Особливості зображувальної діяльності 

дошкільників. Психологічні особливості конструктивної діяльності дітей. Елементи праці в 

дошкільному віці. Формування психологічної  готовності до праці в дошкільному віці. 

Пізнавальний розвиток в дошкільному віці.Розвиток особистості в дошкільному віці. 

Засвоєння правил поведінки та формування моральних понять. Розвиток самосвідомості в 
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дошкільному віці, особливості самооцінки дітей. Розвиток мотиваційної сфери в дошкільному 

віці. Виникнення довільності поведінки у дітей. Психологічні новоутворення особистісного 

розвитку в дошкільному віці. Розвиток емоційної та  вольової  сфери дитини.Психологічна 

готовність дитини до шкільного навчання. Вимоги до дітей, що поступають в школу. Загальна 

готовність до шкільного навчання, її компоненти. Інтелектуальна готовність дітей до навчання, 

її компоненти та діагностика. Особистісна готовність до шкільного навчання. Емоційно-вольова 

готовність до навчання в школі. Соціальна готовність до шкільного навчання. 

 

Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. 
Криза семи років. Адаптація дитини до шкільного  життя, типи адаптації.Навчальна діяльність 

молодшого школяра. Специфіка учбової діяльності в молодшому шкільному віці. Мотиви учіння. Уміння 

виділяти навчальну задачу. Навчальні дії. Дії контролю. Оцінювання i оцінка. Формування у дитини позиції 

школяра.Спілкування молодших школярів з ровесниками та дорослими. Поєднання різних видів діяльності 

як умова оптимального розвитку дитини.Пізнавальна сфера молодших школярів. Специфіка мислення в 

молодшому шкільному  віці. Розвиток рефлексії.Розвиток особистості молодшого школяра. Формування 

та розвиток особистості молодшого школяра. Розвиток мотивації (мотивації досягнення успіхів). 

Формування адекватної самооцінки та piвня домагань. Нова внутрішня позиція молодшого школяра.Основні 

новоутворення періоду. 

 

Психологія підлітка. Загальна характеристика підліткового віку. Особистістьпідлітка. 

Психологічні особливості спілкування в підлітковому віці. Інтелектуальна сфера у 

підлітковому віці. 
Пубертатна криза. Психофізіологічний розвиток у підлітковому віці. Зміна соціальної 

ситуації розвитку та внутрішньої позиції  підлітка. Невідповідність між прагненням   до  дорослості   

та  реальною   поведінкою   підлітків.   Зміна  ролі   наслідування  упідлітковому віці. Різні  підходи до 

розуміння кризи підліткового віку. Підлітковий вік у світліpiзниx концепцій розвитку.Особливості 

особистісного розвитку підлітка: емоціональна нестабільність, почуття дорослості, Я-концепція. Зв'язок 

почуття дорослості з етичними нормами поведінки. Розвиток самосвідомості, поступове 

ускладнення i поглиблення самопізнання у підлітковому віці. Формування різних компонентів Я-

концепції. Розвиток вольових якостей особистості підлітка, шляхи i засоби  їхформування.   

Розвиток ділових  якостей  особистості.   Формування ініціативи,  діловитості  тавинахідливості у 

підлітків. Самовиховання у підлітковому  віці.Відношення з дорослими та ровесниками у підлітковому 

віці. Інтимно-особистісне спілкування зровесниками - провідний вид діяльності у  підлітковому віці. 

Міжстатеві відношення. Конфлікти упідлітковому віці.  Девіантна поведінка підлітків.Розвиток 

теоретичного рефлексивного мислення. Оволодіння формально-логічними операціями.Розвиток 

сприймання, пам'яті, уяви. Успіхи у розвитку пізнавальних процесів.Протиріччя в інтелектуальному та 

особистісному розвитку підлітків. Особистісні  новоутворення підліткового віку.  

 

 

Психологічні особливості розвитку В юнацькому віці.  Загальна характеристика 

психічного розвиткув юнацькому віці.  Особистісний  розвиток в юнацькому віці. 

 

Особливості перехідного періоду від підліткового до юнацького віку. Соціальна ситуація 

розвитку в юнацькому віці. Удосконалення психічних процесів, поява нових вимог до інтелекту та 

поведінки старших школярів.Формування та розвиток теоретичного мислення, інтересу до 

теоретичних знань. Становленнясвітогляду. Включення юнаків у piзнi види діяльності. 

Розширення сфери пізнавальних інтересів.Соціально-психологічні умови  формування  

особистості  юнаків.  Особистість старшокласника. Спрямованість у майбутнє, професійне та 

особистісне самовизначення, усвідомлення часовоїперспективи. Стабілізація особистості  в 

цей період. Розвиток моральної стійкості  особистості. Змінанавчальної мотивації. Розвиток 

самосвідомості. Розвиток здібностей.Міжособистісні  взаємини з однолітками, дорослими. 

Дружба та кохання в юнацькому віці. 

 

Особливості психічного розвиткуособистості в періоддорослості 
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Психічний розвиток особистості в період дорослості та старіння.Специфічні проблеми 

періодизації індивідуального розвитку дорослої людини.Психологія молодості. Визначення 

вікових  меж молодості. Молодість - важливий етап розвитку розумових  здібностей,  творчості.    

Характеристика   мотивів    учбової   діяльності   студентів (пізнавальних, процесів, мотивів 

творчого досягнення, мотивів особистого престижу, самореалізації, самоутвердження). Аналіз 

протиріч, властивих  студентському віку. Переоцінка цінностей, критичний перегляд свого "Я" в 

кінці періоду молодості. "Криза тридцяти років". Психологія дорослої людини. Відносність 

меж цього періоду. Можливості людини в періоддорослості. Hepiвномірність  розвитку 

психічних функцій: мислення, пам'яті, уваги, інтелекту.Динаміка пізнавальних процесів у piзнi 

роки життя. Кульмінаційні  моменти творчості (35-40 р., 40-45 р.). Залежність старіння 

інтелектуальних функцій від здібностей, обдарованості та освітилюдини.Розвиток людини в 

період дорослості  в різних видах діяльності. Професійна діяльність як провідна вцьому віці зміна 

життєвих планів дорослої людини порівняно з періодом молодості.Відмінності в психології 

чоловіків та жінок. Порівняльна характеристика основних особистіснихрис чоловіків та жінок. 

Типи розвитку особистості у чоловіків та жінок.Генеративність (бажання вплинути на наступне 

покоління) як одна з центральних характеристик дорослої людини.Особливості  особистісного  

розвитку  дорослих.   Особистісні  кризи  та конфлікти,  шляхи  їх  подолання. Особистісна 

саморегуляція. 

 

Предмет, завдання і методи педагогічної психології. 

Предмет педагогічної психології. Методи педагогічної психології.Історія розвитку 

педагогічної психології. 

 

Психологія виховання. 

Соціалізація, індивідуалізація та виховання. Загальна характеристика процесу виховання. 

Формування мотиваційної сфери особистості. Формування моральної свідомості. Соціально-

психологічні аспекти виховання. 

 

Психологія навчання 

Научування, навчання, учіння. Загальна характеристика процесу учіння. Мотивація 

учіння. Засвоєння навчального матеріалу — центральна ланка навчальної діяльності. 

 

Психологія педагогічної діяльності. 
Загальна характеристика праці вчителя.Сучасні проблеми педагогічної діяльності. 

Педагогічне спілкування.Бар'єри педагогічної взаємодії. Педагогічна перцепція. 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З КУРСУ 

«ПЕДАГОГІКА» 

Розділ «Загальні основи педагогіки» 

 

1. Визначити, що є предметом дослідження педагогіки: 

а) процес спрямованого розвитку і становлення людської особистості в умовах її навчання, 

виховання й освіти; 

б) виховна діяльність, яка здійснюється в навчально-виховних закладах; 

в) підготовка підростаючого покоління до життя; 

г) розкриття  механізмів  і  закономірностей  оволодіння  знаннями,  уміннями   й  навичками   

засвоєння  людиною соціально-культурного досвіду; 

д) організоване навчання і самостійне засвоєння знань. 

2. Що таке навчання? Із запропонованих відповідей виберіть правильну: 

 а) навчання є процесом діяльності учителя, спрямованої на передачу знань учням; 

б) навчання передбачає організацію самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння 

ними уміннями і навиками; 

в) навчання – це двосторонній процес діяльності учителя і учнів, спрямований на свідоме і міцне 

оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, в ході якого здійснюється розвиток 

розумових здібностей, пізнавальних інтересів учнів, формується їхній світогляд; 

г) навчання – це передача знань від учителя до учнів у відповідності з їхніми інтересами; 

д) навчання – це засвоєння учнями певних знань, оволодіння системою умінь і навичок. 

3. Що таке виховання? Із запропонованих відповідей оберіть правильну: 

а) виховання подібне до освіти. Воно спрямоване на вивчення норм і правил поведінки в 

суспільстві; 

б) виховання завжди передбачало і передбачає озброєння дитини нормами поведінки в суспільстві; 

г) виховання – це організований і цілеспрямований процес формування особистості людини у 

відповідності з потребами суспільно-економічного розвитку; 

д) виховання є складовою частиною освіти, в процесі якого людина готується до життя, до 

практичної діяльності; 

е) виховання – це цілеспрямований педагогічний вплив вихователів на вихованців з метою 

формування їх особистості. 

4. Вкажіть, яке з визначень поняття ―освіта‖ є найбільш повним: 
а) освіта – процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок; 

б) освіта – це процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань і пізнавальних 

умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, 

розвиток її творчих сил і здібностей; 

в) освіта – це процес і результат не тільки навчання, але і самоосвіти, а також дії засобів 

масової інформації, в результаті чого людина засвоює систему наукових знань, у неї формуються 

пізнавальні уміння, формується світогляд; 



 14 

г) поняття «освіта» належить перш за все до передачі і засвоєнню знань, умінь і навичок, 

формуванню пізнавальних інтересів і здібностей, до спеціальної підготовки до професійної 

діяльності; 

д) освіта – це процес навчання і виховання. 

5. Укажіть, у яку групу включені методи науково-педагогічних досліджень: 
а) педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, бесіда, інтерв’ю, соціометричний метод, 

метод вивчення шкільної документації, лабораторні роботи, анкетування, тестування; 

б) бесіда, лабораторні роботи, вправи, метод вивчення шкільної документації. 

в) бесіда, інтерв’ю, соціометричний метод, педагогічне спостереження, педагогічний 

експеримент, метод вивчення шкільної документації, метод вивчення учнівських робіт, 

анкетування, тестування, математичні методи дослідження; 

г) спостереження, бесіда, рейтинг, лекція, тестування, анкетування, педагогічний експеримент, 

метод вивчення шкільної документацій, метод вивчення учнівських робіт, соціометричний метод; 

д) емпіричні методи, теоретичні методи, математичні методи. 

6. Що розуміють під поняттям ―розвиток людини‖? 

а) становлення людини як соціальної істоти, що відбувається під впливом виховання; 

б) взаємопов’язаний процес кількісних і якісних змін, що відбувається в організмі людини у 

процесі її життя; 

в) становлення особистості під впливом середовища; 

г) якісні зміни, які відбувається в організмі людини; 

д) правильної відповіді немає. 

7. Що розуміють під поняттям  ―система освіти‖? Виберіть найбільш правильну відповідь: 
а) це сукупність принципів, на основі яких будується робота закладів освіти. 

б) навчально-виховні заклади освіти; 

в) це мережа освітньо-виховних закладів та органів управління ними, яка побудована на 

основі дотримання конкретних принципів; 

г) це сукупність позашкільних виховних закладів, а також ті загальні принципи, на основі яких 

вони функціонують; 

д) це дошкільні установи, загальноосвітні школи і вищі навчальні заклади ІІ-IV рівнів акредитації. 

8. Оберіть групу, у якій зазначені основні функції учителя: 

а)  гносеологічна, прогностична, навчальна, освітня, виховна; 

б) оберігаюча, спонукальна, прогностична, інформаційна, розвивальна; 

в) виховна, навчальна, оберігаюча, організаторська, інформуюча; 

г) оберігаюча, організаторська, інформуюча, оздоровча, моделювальна; 

д) спонукальна, гальмувальна, виховна, навчальна, оберігаюча. 

9. Що розуміють під поняттям ―формування особистості‖?  

а) система виховних заходів, спрямована на виховання особистості; 

б) становлення людини як соціальної істоти, яке проходить у результаті впливу середовища і 

виховання; 

в) кількісні і якісні зміни, що відбуваються в організмі людини;  

г) формування у людей поглядів і переконань; 

д) правильної відповіді немає. 

10. Який із методів дає змогу аналізувати внутрішньоколективні відносини? 

а)  наукове спостереження; 

б) соціометричний метод; 

в) педагогічний експеримент; 

д) бесіда;  

е) метод моделювання. 

 

Розділ «Дидактика» 

1. З якого часу почався науковий період у розвитку дидактики? 

а) після виходу праці О.Духновича ―Народна педагогія на користь училищ і вчителів сільських‖;

  

б) з виходом книги Т.Шевченка ―Буквар южноруський‖; 
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в) з часу виходу книги К.Хельвіга та Й.Юнга ―Короткий звіт з дидактики, або мистецтво навчання. 

Ратихімія‖; 

г) з часу виходу праці Я.Коменського ―Велика дидактика‖; 

д) після виходу праці К.Ушинського ―Людина як предмет виховання‖. 

2.  Що розуміють під поняттям ―процес навчання‖? 
а) навчання – це процес передачі молодому поколінню суспільно-історичного   досвіду; 

б) навчання – це процес оволодіння учнем пізнаними закономірностями навколишнього світу; 

в) навчання – це спеціально організована діяльність учнів, метою якої є здобуття нових   знань; 

г) навчання – це процес впливу учителя на учнів, у результаті чого вони здобувають знання, 

уміння і навички; 

д) навчання – цілеспрямований і планомірний процес взаємодії учителя і учнів, у ході якого 

здійснюється освіта, виховання, розвиток учнів. 

3. Що не є рушійною силою процесу навчання? 

а) між пізнавальними і практичними завданнями і наявним рівнем знань, умінь і навичок учнів, 

рівнем їх розумового розвитку; 

б) між вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який 

потребує постійного вдосконалення; 

в) між суспільством і людиною; 

г) між досягнутим учнем ставленням до навчання і тим його рівнем, що є необхідним; 

д) між практично безмежними пізнавальними можливостями учнів і обмеженістю цих 

можливостей на даному віковому етапі розвитку. 

4. Що розуміють під поняттям ―принципи навчання‖? 
а) це лаконічні вимоги – рекомендації до викладацької діяльності учителя; 

б) це основні вихідні положення, на які спирається теорія і практика навчального процесу; 

в) це   стійкі    педагогічні    явища,    які    базуються    на повторюваності фактів, навчальних дій; 

г) це такі зв’язки між педагогічними явищами, коли зміна одних явиш зумовлює відповідні зміни 

інших; 

д) правильної відповіді немає. 

5. Серед поданих вимог до змісту освіти в загальноосвітній школі знайдіть ―зайву‖: 
а) відповідність соціальному замовленню суспільства; 

б) врахування реальних можливостей процесу навчання; 

в) забезпечення науковості навчального матеріалу; 

г) забезпечення практичного значення навчального матеріалу; 

д) відповідність вимогам наявних у суспільстві організацій, партій, товариств. 

6. У яких нормативних документах відображено зміст шкільної освіти? 
а) навчальний план школи; 

б) навчальна програма; 

в) підручники, посібники, навчальна програма; 

г) навчальний план школи, навчальна програма, навчальні підручники; 

д) навчальні предмети, підручники, посібники. 

7. Назвіть метод навчання, який забезпечує перехід від одиничного до загального   висновку 

на основі знання про всі або окремі предмети певного класу? 
а) аналітичний; 

б) синтетичний; 

в) індукція; 

г) дедукція; 

д) проблемний. 

8. До якої групи включені практичні методи навчання? 
а) демонстрування, самостійні спостереження; 

б) вправи, лабораторні, практичні і дослідні роботи; 

в) робота з книгою, бесіда, графічні роботи; 

г) складання таблиць, бесіда, робота з контурними картами; 

д) правильної відповіді немає. 

9. Що є характерним для класно-урочної системи навчання? Укажіть правильну відповідь. 
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а) наявність класної кімнати й учителя, постійний склад учнів, розклад; 

б) керівна роль учителя, наявність розкладу і класної кімнати; 

в) регламентація матеріалу, наявність учителя і класної кімнати, сталий розклад; 

г) розклад, точна тривалість в часі, постійний склад учнів, керівна роль учителя; 

д) навчальна програма, розклад, наявність учителя та учнів, класна кімната. 

10. Укажіть основні типи уроків за дидактичною метою: 
а) комбінований урок, екскурсія, урок засвоєння нових знань, урок повторення; 

б) урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок позакласного читання, урок 

застосування умінь і навичок; 

в) урок застосування знань, умінь і навичок, комбінований урок, урок перевірки і оцінки 

знань, умінь і навичок, навчальна екскурсія;  

г) урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і 

систематизації знань, урок перевірки і оцінки знань, умінь і навичок, комбінований урок, урок 

застосування знань, умінь і навичок; 

д) комбінований урок, урок засвоєння нових знань, навчальна екскурсія, робота на навчально-

дослідній ділянці, урок повторення, урок застосування знань, умінь і навичок. 

11. Чим екскурсія відрізняється від уроку? 
а) екскурсія не жорстко обмежена в часі, навчальна екскурсі на відміну від уроку проводиться 

тільки у старших класах; 

б) екскурсія не жорстко обмежена в часі, на уроці переважають словесні методи навчання, на 

екскурсії основним змістом є сприймання явищ і предметів у їх природних умовах; 

в) урок – це форма навчання, екскурсія – метод навчання, навчальна екскурсія проводиться тільки 

у старших класах; 

г) урок – це форма навчання, екскурсія – метод навчання, на уроці переважають словесні методи 

навчання, на екскурсії основним змістом є сприйняття явиш і предметів у їх природних умовах. 

12. Укажіть відповідь,  у якій перелічено види контролю навчальних досягнень учнів: 
а) коригуюча, навчальна, діагностична, розвивальна, виховна; 

б) попередній, поточний, тематичний, підсумковий, періодичний; 

в) коригуючий, попередній, поточний підсумковий, тематичний; 

г) тематичний, підсумковий, систематичний, коригуючий; 

д) правильної відповіді немає. 

13. Якими є основні вимоги до перевірки навчальних досягнень учнів? Укажіть повну 

відповідь: 
а) об'єктивність, систематичність, тематичність, послідовність; 

б) повнота, правильність, систематичність, дієвість, вмотивованість, диференціація; 

в) індивідуальність, диференційованість, систематичність, повнота, гласність; 

г) систематичність, тематичність, індивідуальність, диференційованість, єдність вимог, гласність, 

повнота, об'єктивність; 

д) ефективність, нормативність, послідовність, методичність, індивідуальність, правильність. 

14. Яка форма організації навчання має таку структуру: повідомлення теми, мети, завдання 

заняття; мотивація навчальної діяльності; актуалізація опорних знань, умінь і навичок 

учнів; ознайомлення їх з інструкцією; підбір необхідного обладнання і матеріалів виконання 

роботи під керівництвом учителя; складання звіту, обговорення і теоретична інтерпретація 

одержаних результатів? 
а) урок;  

б) практикум; 

в) лабораторна робота; 

г) домашня робота;  

д) екскурсія.  

15. Визначити основний недолік класно-урочної системи навчання: 
а) організаційна структура уроку; 

б) колективна діяльність учнів. їх суперництво; 

в) орієнтація на ―середнього‖ учня, наявність труднощів у здійсненні індивідуальної навчально-

виховної роботи; 
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г) педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю учнів; 

д) здійснення диференційованого підходу до учнів. 

16. Визначити, від чого залежить вибір методу навчання? 
а) змісту навчального матеріалу, типу уроку, принципу навчання; 

б) змісту навчального матеріалу, ступеня знайомства учнів з цим матеріалом їх життєвого досвіду, 

дидактичного завдання, особистості учителя; 

в) теми уроку; 

г) підготовки учителя, рівня його педагогічної майстерності; 

д) матеріальних можливостей школи. 
17.  Назвати класифікацію методів навчання за джерелом отримання знань: 
а) пояснювально-ілюстративні, проблемного викладу, частково-пошукові; 

б) методи набуття нових знань, методи формування умінь і навичок, методи закріплення знань; 

в) аналітичний, синтетичний, дедукція, індукція, узагальнення; 

г) словесні, наочні, практичні; 

д) метод організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, метод контролю і 

самоконтролю. 

18. Що розуміють під поняттям ―зміст освіти‖? Оберіть найбільш повну і правильну 

відповідь. 
а) зміст освіти – це створена упродовж віків самим народом система знань, умінь і навичок; 

б)зміст освіти – це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує 

всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, формування їх наукового 

світогляду, моралі і поведінки, підготовки до суспільного життя, до праці; 

в) зміст освіти – це здобуті суспільством знання про природу, суспільство, мислення, техніку й 

способи діяльності;  

г) зміст освіти – це знання, уміння і навички, якими оволоділа людина; 

д) зміст освіти – це система знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток 

розумових і фізичних здібностей учнів. 

19. Реалізація якого  принципу навчання  вимагає дотримання таких умов: 

a) використання цікавих прикладів; б) створення почуття успіху в навчанні; 

в) яскравий, образний виклад навчального матеріалу; г) краса в логіці викладу 

навчального матеріалу; д) образність мови учителя? 
а) принцип виховуючого навчання;   

б) принцип свідомості й активності навчання;  

в) принцип наочності навчання; 

г) принцип емоційності навчання;  

д) принцип доступності в навчанні. 

20. Який компонент процесу навчання визначається навчальною програмою? 

а) цільовий; 

б) змістовий; 

в) мотиваційний; 

г) оціночний; 

д) результативний. 

 

Розділ «Теорія виховання» 

1. Із перерахованих ознак оберіть ті, які характеризують особливості виховного процесу: 

а) цілеспрямованість; 

б) багатофакторність; 

в) повага до особистості; 

г) демократичність; 

д) виховання почуттів. 

2. Із наведених понять оберіть ті, які є принципами виховання: 

а) взаємозв’язок виховання і розвитку; 

б) єдність національного і загальнолюдського; 

в) суспільна спрямованість виховання; 
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г) виховання в колективі; 

д) природовідповідність виховання. 

 3. Які методи можна віднести до методів самовиховання? 

а) метод бесіди; 

б) самопереконання; 

в) привчання;  

г) самонавчання;  

д) самообов’язку. 

4. Основними закономірностями виховного процесу є: 

а) орієнтація на розвиток особистості; 

б) засвоєння базової культури;  

в) взаємодія сукупності різноманітних чинників; 

г) органічний зв’язок виховання із суспільними потребами та умовами виховання; 

д) природовідповідність виховання. 

5. Які з перерахованих не є основними напрямами виховання? 

а) екологічне виховання;  

б) громадянське виховання; 

в) правове виховання; 

г) матеріальне виховання;  

д) фізичне виховання. 

6. Які є методи формування свідомості особистості? 

а) навчання, виховання, освіта;  

б) розповідь, бесіда, лекція, дискусія; 

в) бесіда, опитування, виконання доручень; 

г) самоосвіта, самовиховання, саморегуляція; 

д) розповідь, бесіда, вправи. 

7. Методами  стимулювання діяльності і поведінки особистості є: 

а) навчання, освіта;  

б) гра, змагання; 

в) лекція, диспут; 

г) творче суперництво, заохочення, покарання;  

д) лекція, диспут, бесіда. 

8. Позакласна індивідуальна виховна робота – це: 

а) класна година, виставки, свята; 

б) зустрічі з відомими людьми;  

в) колекціонування марок; 

г) виховна година; 

д) змагання. 

9. Визначте головну мету національного виховання на сучасному етапі: 

а) набуття молодшим поколінням соціального досвіду; 

б) успадкування духовних надбань українського народу; 

в) досягнення високого рівня культури міжнаціональних взаємин; 

г) формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян 

України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури; 

д) формування у молодших школярів екологічної культури.  

10. Як ви гадаєте, що не є особливістю виховного процесу? 
а) процес виховання – довготривалий процес; 

б) процес виховання – багатофакторний  процес; 

в) ступеневий характер процесу виховання; 

г) двосторонність і активність процесу виховання; 

д) взаємозв’язок виховання і розвитку. 

11. Яке поняття найбільш розкриває зміст принципу народності виховання? 

а) органічний зв’язок виховання з культурою народу; 
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б) єдність національного і загальнолюдського у вихованні; 

в) усунення авторитарного стилю виховання, сприйняття особистості вихованця як соціальної 

цінності; 

г) систематичне оновлення змісту, форм і методів виховання залежно від конкретних завдань; 

д) врахування вікових та індивідуальних особливостей учня. 

12. Визначте «зайві» напрямки діяльності класного керівника 

а) вивчення учнів; 

б) організація позашкільної виховної роботи; 

г) організація позакласної виховної роботи;  

д) формування учнівського колективу; 

е) робота з батьками. 

13. Розумове виховання – це: 

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального 

почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки; 

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення культури  розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

14. Моральне виховання – це: 

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального 

почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки; 

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення   культури розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

15. Статеве виховання – це: 

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального 

почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки; 

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення   культури розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

16. Естетичне виховання – це: 

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального 

почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки; 
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б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення   культури розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

17. Трудове виховання – це: 

а) виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної 

трудової діяльності; 

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення  культури  розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

18. Правове виховання — це:  

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального 

почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки; 

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення культури розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

19. Екологічне виховання - це: 

а) виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального 

почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки; 

б)  засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування культури 

поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами моралі; 

в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення культури розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток  у людини культури взаємодії з 

природою. 

20. Фізичне виховання - це: 

а) система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини,  загартування її організму, 

розвиток фізичних можливостей,  рухових навичок і вмінь; 

б) процес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини  статей, формування 

культури поведінки і потреб керуватися у  стосунках з особами протилежної статі нормами 

моралі; 
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в) формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати 

себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною; 

г) цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з розвитку розумових сил і мислення учнів, 

прищеплення   культури розумової  праці, процес  удосконалення   інтелектуальної   сфери і  

пізнавальних  здібностей людини; 

д) педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати  і перетворювати 

дійсність за законами краси. 

 

Розділ «Школознавство» 

1. Назвіть принцип управління загальноосвітньою школою, що передбачає створення у 

дитячому та педагогічному колективах стосунків на основі взаємоповаги, довіри: 

а) принцип науковості; 

б) принцип демократизації; 

в) принцип оптимізації; 

г) принцип ініціативи і активності; 

д) принцип цілеспрямованості. 

2. До якої групи належать такі методи управління: науково - практичні конференції 

педагогічних працівників, серпневі наради вчителів, педагогічні читання, семінари, 

диспути? 

а) організаційні методи; 

б) педагогічні методи; 

в) соціально-психологічні методи; 

г) економічні методи; 

д) статистичні методи. 

3. Що розуміють під поняттям «наукова організація праці педагога»? Виберіть правильну 

відповідь: 

а) це система заходів, спрямованих на забезпечення ефективності 

навчання і виховання школярів на основі раціонального використання часу, засобів, зусиль як педагогів, 

так і учнів; 

б) це система заходів, що сприяє правильній організації режиму дня,  

економії часу педагогів і учнів; 

в) це підвищення продуктивності праці педагога і учнів за рахунок  

покращення умов праці; 

г) це оптимізація особистої праці педагога; 

д) правильної відповіді немає. 

4. Вкажіть відповідь, у якій наведена індивідуальна форма методичної роботи: 

а) епізодичні семінари; 

б) стажування; 

в) відкритий урок; 

в) методична оперативна нарада; 

г) тиждень педагогічної майстерності.  

5. Назвіть найбільш поширену колективну форму методичної роботи з учителями: 

а) методичні об'єднання вчителів; 

б) науково-практичні конференції; 

в) індивідуальні консультації; 

г) семінари; 

д) стажування. 

6.  Яка періодичність проходження педагогічними працівниками курсової 

перепідготовки? 

а) один раз на 5 років; 

б) один раз на 3 роки; 

в) щорічно; 

г) в залежності від потреби; 

д) в залежності від бажання. 
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7. Хто із керівників школи несе персональну відповідальність  

за організацію і якість навчально-виховного процесу? 

а) заступник директора школи з виховної роботи; 

б) заступник директора школи з навчально-виховної роботи; 

в)  директор школи; 

г) завідуючий відділом освіти райдержадміністрації; 

д) заступник директора з науково-методичної роботи. 

8. Назвіть вид внутрішньошкільного контролю, при якому 

підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів: 

а ) тематичний контроль; 

б) персональний контроль; 

в) фронтальний контроль; 

г) класно-узагальнюючий контроль; 

д) попередній контроль. 

9. Вкажіть відповідь, у якій найбільш повно перелічено види  

внутрішньошкільного контролю: 

а) контроль за станом викладання навчальних предметів, контроль за 

якістю знань учнів, контроль за відвідуванням учнями школи; 

б) оглядовий, попередній, персональний, тематичний, класно-узагальнюючий, фронтальний; 

в) попередній, фронтальний, підсумковий, контроль за семестр; 

г) персональний, тематичний, контроль за веденням зошитів, контроль 

за методичною роботою; 

д) класно-узагальнюючий, фронтальний, контроль за станом викладання навчальних предметів, 

контроль за якістю знань учнів. 

10. Назвіть основний документ у плануванні роботи школи: 

а) план-календар роботи школи; 

б) розклад уроків; 

в) річний план роботи школи; 

г) план роботи батьківського комітету; 

д) план роботи методичного об'єднання вчителів. 

11. Хто проводить атестацію педагогічних працівників? 

а) директор школи; 

б) заступник директора школи з навчально-виховної роботи; 

в) інспектор відділу освіти рай(міськ)держадміністрації. 

г) атестаційна комісія; 

д) педагогічна рада школи. 

12.  Що  розуміють під поняттям «інспектування шкіл»?  

а) це відвідування інспектором відділу освіти райдержадміністрації 

закріпленої за ним школи; 

б) це система державного контролю за виконанням школами постанов і законів Верховної Ради, указів 

і розпоряджень Президента України,  рішень уряду та інших керівних органів у галузі освіти з 

одночасним наданням їм допомоги; 

в) це контроль шкільної інспекції відділу освіти райдержадміністрації; 

г) це контроль шкільної інспекції управління освіти і науки облдержадміністрації; 

д) це контроль шкільної інспекції Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З КУРСУ 

«ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

1. Катехізис - це основа типу навчання: 

а) догматичного; 

б) пояснювального; 
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в) пояснювально-ілюстративного. 

2. Основна проблема педагогічної психології: 

а) навчання і психічний розвиток; 

б) психологія навчання і виховання; 

в) виховання і психічний розвиток. 

3. Спартанське виховання - це: 

а) формування вольових якостей, психології виконавця, яка базується на негайному виконанні 

розпоряджень дорослих, вірі у їхнє право на істину; 

б) формування моральних якостей «нової людини»; 

в) домінування фізичного розвитку, виховання вольових якостей. 

4. Імітація як механізм морального розвитку: 

а) усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно 

значущих стосунків; 

б) засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних; 

в) механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм. 

5. Домінування словесного викладу інформації - це основа типу навчання: 

а) догматичного; 

б) пояснювального; 

в) проблемного; 

г) пояснювально-ілюстративного. 

6. Розділ педагогічної психології: 

а) психологія навчання; 

б) психологія молодшого школяра; 

в) психологія підлітка. 

7. «Вільне виховання» (Ж.-Ж. Руссо) - це: 

а) формування вольових якостей, психології виконавця, яка базується на негайному виконанні 

розпоряджень дорослих, вірі у їхнє право на істину; 

б) формування моральних якостей  «нової людини»; 

в) максимальне невтручання в процес дитячого розвитку. 

8. Тоталітарний тип виховання - це: 

а) заперечення релятивності добра і зла,  бо ці поняття є абсолютними; 

б) становлення дисциплінованого виконавця; 

в) рівноправний і фамільярний стиль стосунків. 

9. Почуття сорому як механізм морального розвитку - це: 

а) усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно 

значущих стосунків; 

б) засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних; 

в) механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм.   

10. Створення пошукових ситуацій - це основа типу навчання: 

а) догматичного; 

б) пояснювального; 

в) проблемного. 

11. З'ясування методологічних засад (закономірностей, чинників, умов) навчально-виховного 

процесу, педагогічної діяльності є функцією: 

а) теоретико-пізнавальною; 

б) прикладною; 

в) контрольною. 

12. Персоналістична теорія виховання - це: 

а) самовизначення, самореалізація особистості: усвідомлення й розвиток потреб, мотивів; заперечення 

директивних методів виховання; дитина самостійно повинна зрозуміти своє життєве призначення, тобто 

має займатися самовихованням; 

б) формування загальнолюдських цінностей, зміст яких залишається одно значним у будь-якій людській 

спільноті (чесність, справедливість, допомога ближньому тощо); 

в) подолання суспільних суперечностей, носієм яких є конкретна людиною. 
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13. Попускний тип виховання - це: 

а) заперечення релятивності добра і зла, бо ці поняття є абсолютними; 

б) виховання особистого самозадоволення; 

в) рівноправний і фамільярний стиль стосунків 

14. Християнський тип виховання - це: 

а) заперечення релятивності добра і зла, бо ці поняття є абсолютними; 

б) метою виховання є особисте самозадоволення; 

в) спільна відповідальність за вчинки окремих людей. 

15. Ідентифікація як механізм морального розвитку - це: 

а) усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно 

значущих стосунків; 

б) засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних; 

в) механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм. 

16. Почуття провини як механізм морального розвитку - це: 

а) усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно 

значущих стосунків; 

б) засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних; 

в) переживання невідповідності власної поведінки на основі її порівняння з усвідомленими для себе 

зразками. 

17. Програмований тип навчання - це: 

а) передача знань без постановки мети їх обов'язкового засвоєння; 

б) алгоритмізація навчального процесу; 

в) домінування пошукових ситуацій. 

18. Теоретико-пізнавальна функція педагогічної психології - це: 

а) з'ясування методологічних засад (закономірностей, чинників, умов) навчально-виховного процесу, 

педагогічної діяльності; 

б) формування конструктивності навчання і виховання, способів управління процесом становлення 

особистості; 

в) вироблення практичних рекомендацій для реалізації педагогічного впливу на розвиток особистості 

19. Уміння – це: 

а) готовність людини  у спішно виконувати   певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях і навичках 

б) одна з форм практично-дійового мислення; 

в) оволодіння навчальним матеріалом та  розв’язання завдань. 

20. Научіння – це: 

а) процес і результат  здобування індивідуального досвіду; 

б) готовність людини  виконувати  певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях; 

в) сукупність операцій, що складаються з дій. 

21. Навчальна програма    -  це: 

а) планомірна система дій, яка передбачає їх послідовне  та обов’язкове виконання; 

б) основний інформаційний масив з певного предмета, який необхідно  засвоїти під час навчання; 

в) сукупність відомостей про певні явища навколишньої дійсності. 

22. Загальнофілософським принципом  педагогічної  психології  є : 

а) єдность теорії і практики; 

б) детермінізм;   

в) розвиток в діяльності. 

23. Особистісно-зорієнтоване навчання  - це: 

а) директивна педагогіка; 

б) ставлення до дитини як до суб’єкта, а не об’єкта виховання 

в) впровадження   монологу, а не діалогу 

24. Емпіричні знання – це : 

а) планомірна система дій, яка передбачає їх обов’язкове та послідовне  виконання; 

б) сукупність відомостей  про певні явища навколишньої дійсності, які є результатом повсякденного 

досвіду; 

в) основний інформаційний масив, який необхідно засвоїти. 
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25. Авторитарний стиль педагогічної діяльності – це 

а) домінування власного Я, директивні способи управління 

б) партнерські стосунки; 

в) ставлення до дітей як до несвідомих суб’єктів навчально-виховного впливу, панібратство. 

26. Засновник української та російської педагогічної психології:      

а) О.Ф Лазурський; 

б) К.Ф.Ушинський; 

в) П.Ф.Лесгафт. 

27. Автор праці «Людина як предмет виховання»: 

а) К.Д.Ушинський; 

б) О.Ф. Лазурський; 

в) А.С. Макаренко. 

28. Автором вчення про формування особистості в колективі є: 

а) В.В. Артемов; 

б) А.С. Макаренко; 

в) О.Ф. Лазурський 

29. Автором вчення про формування особистості в колективі є: 

а) В.В. Артемов; 

б) А.С. Макаренко; 

в) О.Ф. Лазурський 

30. Показник, що не характеризує творчу діяльність: 

а) оригінальність і новизна творіння; 

б) цілеспрямованість у прагненні зробити результат праці надбанням людей; 

в) боязнь  публічного захисту власної  позиції. 

31. Принцип навчання  (за Л.В. Занковим ): 

а) провідна роль теоретичних знань у змісті навчання; 

б) обґрунтування самодостатності процесу навчання; 

в) прогнозування перебігу процесу навчання. 

32. Мотиви навчання -  це: 

а) самостійне планування  учбової діяльності; 

б) сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають  активність  особистості; 

в) навчання на високому рівні складності. 

33. До ознак  процесу виховання не відноситься: 

а) спланованість; 

б) безперервність; 

в) академічність. 

34. Завдання психології виховання 

а) моральне становлення особистості; 

б) забезпечення  якості знань, умінь, навичок; 

в) створення ефективних  навчальних технологій. 

35. Наслідування  -   це: 

а) відтворення суб’єктом у перетвореному вигляді  певних зовнішніх рис, зразків поведінки, вчинків  

тощо; 

б) постановка суб’єктом себе  на місце  іншої людини  через заглиблення у її внутрішній світ 

в) процес безпосередньої передачі емоційного стану  від одного індивіда до іншого на рівні 

психофізіологічного контакту. 

36. До критеріїв вихованості не відноситься: 

а) відповідність поведінки людини моральним вимогам суспільства; 

б) поведінка в ситуації емоційного напруження; 

в) прагнення завоювати статус дорослого 

37. Основними ознаками сучасного педагогічного мислення є: 

а) інтелектуальна ініціатива, об’єктивність; 

б) благородство,  співчуття; 

в) комунікативна спрямованість, духовність. 
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38. Самовиховання  -  це :   

а) процес, який ґрунтується на самоспостереженні,самоаналізі та самооцінюванні особистості; 

б) управління суб’єктом спілкуванням, поведінкою своєю діяльністю, спрямованими на зміну своєї 

особистості…; 

в) суб’єктивне сприйняття і оцінка особистістю досягнутих результатів і сформованих якостей. 

39. Світогляд – це : 

а) система поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини; 

б) система створення нових відношень між предметами і їх застосуванням;     

в) активність, яка визначає спрямованість зусиль суб’єкта. 

40. Становлення педагогічної психології пов’язане з розвитком: 

а) педології; 

б) фізіології; 

в) медицини. 

41. Автор теорії  розвитку вищих  психічних функцій: 

а) К.Д.Ушинський; 

б) Г.С.Костюк; 

в) Л.С.Виготський. 

42. Алгоритмізоване навчання – це : 

а) система прийомів, методів розв’язання завдань у визначеній послідовності; 

б) діяльність, спрямована на орієнтування у предметній і соціальній дійсності; 

в) процес організації спільної активної діяльності педагога і учнів з метою зміни  моральних, 

соціально-психологічних характеристик школярів. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ З КУРСУ 

«ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» 

43. Автор культурно-історичної теорії вищих психічних функцій: 

а) П.Ф. Каптерев; 

б) Дж. Локк; 

в) Л.С. Виготський. 

44. Принцип вікової періодизації: 

 а) вербальне научіння; 

 б) історизм; 

 в) екстеріоризація. 

 г) навчальна діяльність. 

45. Період, який є найбільш сприятливим для розвитку певних психічних структур: 

а) кризовий; 

б) інтеріоризація; 

в) сензитивний період; 

 г) екстеріоризація. 

46. Активність особистості - це: 

а) лінія психічного розвитку; 

б) біологічне утворення; 

в) чинник психічного розвитку; 

г) принцип психології. 

47. Основна категорія вікової психології: 

а) учіння; 

б) научіння; 

в) вік; 

г) онтогенез. 
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48. «Поперечний зріз» це: 

а) генетичний метод; 

б) комплексний метод; 

в) порівняльний метод. 

49. Упертість - це новоутворення (за Л.С.Виготським): 

а) кризи 3 років; 

б) кризи 13 років; 

в) кризи 7 років; 

г) кризи 17 років. 

50. Внутрішній план дій - це новоутворення: 

а) дошкільного віку; 

б) середнього шкільного віку; 

в) молодшого шкільного віку; 

г) юнацького віку. 

51. Позаситуативно-особистісне спілкування характерне для: 

а) періоду немовляти; 

б) раннього віку; 

в) дошкільного віку. 

52. Спостереження - це: 

а) емпіричний метод; 

б) комплексний метод; 

в) генетичний метод; 

г) психодіагностичний метод. 

53. Безпосереднє емоційне спілкування - це провідна діяльність періоду: 

а) раннього дитинства; 

б) молодшого шкільного віку; 

в) немовляти; 

г) середнього шкільного віку 

54. Предметом вікової психології є: 
а) психологічні закономірності навчання і виховання дітей різного віку; 

б) вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і    психічних властивостей особистості 

людини, яка розвивається;      

в) особливості етапів психічного розвитку людини. 

55. Вивчення психіки в онтогенезі - це: 

а) вивчення психіки в розвитку; 

б) вивчення психіки на різних етапах еволюції тваринного світу від найпростіших до людини; 

в) вивчення психіки на різних етапах психічного розвитку людини від народження до старості 

56. Яка діяльність не належить до провідної: 

а) рольова гра; 

б) малювання; 

в) навчально-професійна діяльність 

57. Знайдіть твердження української психологічної школи: 

а) умови життя впливають на психічний розвиток дитини безпосередньо; 

б) умови життя не відіграють істотної ролі у психічному розвитку дитини; 

в) умови життя впливають на психічний розвиток дитини через її діяльність. 

58. Яке твердження характеризує підхід   Л.C.Виготського до вирішення проблеми взаємозв'язку 
навчання і розвитку? 

а) навчання йде за розвитком; 

б) змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити   розумовий розвиток дитини; 

в) навчання веде за собою розвиток. 

59. Спроможність дитини самостійно розв'язувати завдання визначає термін: 

а) зона найближчого розвитку; 

б) актуальний рівень розвитку. 

60. Розв'язування дитиною завдань з допомогою дорослих визначає термін: 
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а) зона найближчого розвитку; 

б) актуальний рівень розвитку. 

61. Провідною діяльністю називають: 

а) найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність; 

а) діяльність, яка зумовлює найголовніші зміни у психіці дитини та  підготовку до нового етапу її 

розвитку; 

б) діяльність, яка посідає найбільше місце в житті дитини. 

62. Комплексом пожвавлення називають: 

а) реакцію, коли дитина фіксує предмет очима; 

а) реакцію, коли дитина тягнеться до джерела їжі; 

б) позитивну емоційну і рухову реакцію дитини на дорослого. 

63. Мислення дітей раннього віку переважно є: 

а) образним; 

а) словесним; 

б) наочно-дійовим; 

б) наочно-дійовим і образним. 

64. Сенситивний період оволодіння мовленням припадає на: 

а) період немовляти; 

б) раннє дитинство; 

в) дошкільний період. 

65. Новоутворенням раннього віку є: 

а) засвоєння моральних норм і правил; 

б) система "Я"; 

в) маніпуляція з предметами. 

66. Провідна діяльність дітей дошкільного віку: 

а) навчальна діяльність; 

б) рольова гра; 

в) предметна гра; 

б) спілкування з ровесниками. 

67. Мислення дошкільника є: 

а) наочно - дійовим; 

б) образним. 

68. Дошкільники діють переважно під впливом: 

а) розуму; 

б) волі; 

в) емоцій; 

г) почуттів. 

69. Новоутворенням дошкільного періоду є: 

а) мовне спілкування; 

б) акт орієнтації в предметах; 

в) підпорядкування мотивів. 

70. У молодшому шкільному віці провідним видом діяльності є: 

а) ігрова діяльність; 

б) спілкування; 

в) навчальна діяльність. 

71. Новоутворенням молодшого шкільного віку є: 

а) наочно-образне мислення; 

б) рефлексія; 

в) мимовільна увага. 

72. Особливістю психічного розвитку дитини шести років, яка розпочала навчання у школі, є: 

а) поступове формування довільності психічних процесів; 

б) сформована внутрішня позиція школяра; 

в) домінування пізнавальної мотивації учіння. 

73. Криза семи років пов'язана з: 
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а) усвідомленням самого себе як активного суб'єкта у світі предметів; 

б) зародженням соціального "Я"; 

в) формуванням нового образу фізичного "Я". 

74. Інтереси молодших школярів: 

а) стійкі; 

б) нестійкі, ситуативні. 

75.  Центральне новоутворення підліткового віку: 

а) почуття дорослості; 

б) адекватна самооцінка; 

в) професійне самовизначення. 

76. Основною суперечністю підліткового віку є: 

а) суперечність між тим, що дитина може зробити і тим, якою вона є; 

б) дисгармонія статевого, загальноорганічного і соціального дозрівання; 

в) суперечність між теперішнім і бажаним майбутнім підлітка. 

77. Термін "акселерація " означає: 

а) процес прискореного росту дітей; 

б) процес прискореного психічного розвитку дітей; 

в) процес прискореного соматичного розвитку і фізіологічного  дозрівання дітей. 

78. Провідний вид діяльності підліткового віку: 

а) навчальна діяльність; 

б) інтимно-особистісне спілкування; 

в) навчально - виробнича діяльність. 

79. Статеве дозрівання настає й закінчується раніше на рік-півтора: 

а) у хлопчиків; 

б) у дівчаток. 

80. Центральне новоутворення ранньої юності: 

а) почуття  дорослості; 

б) професійне та особистісне самовизначення; 

в) новий образ фізичного "Я". 

81. Провідною діяльністю у старшому шкільному віці є: 

а) спілкування; 

б) навчально-виробнича діяльність; 

в) трудова діяльність. 

82.  Який із перерахованих варіантів у юнацькому віці трапляється найчастіше: 

а) наявне "Я" особистості поєднує в собі минуле, теперішнє і майбутнє та відповідає ідеальному "Я". 

б) наявне "Я" більшою мірою спрямоване у майбутнє, ніж до минулого, є новим кроком в особистісному 

самовизначенні; 

в) наявне "Я" зовсім випадає із процесу розвитку; воно відірване від минулого і не має зв'язку з 

майбутнім, не відповідає й ідеальному "Я". 

83. Спілкування старшокласників з ровесниками насамперед необхідне: 

а) для вирішення проблемних ситуацій; 

б) для планування майбутнього; 

в) для "сповіді", інтимно-особистісного контакту. 

84. За теорією Еріксона конфлікт між прагненням до інтимності і почуттям ізольованості від усіх 

навколо характеризує період: 

а) ранньої дорослості; 

б) середньої дорослості; 

в) пізньої дорослості. 

 
 


