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Метод ус ного викладу матеріалу, який носить описовий характер, відзначається науковістю, логічною
послідовністю, образніс тю повідомлення учням відомостей теоретичного або практичного характеру, називається:
1. розповіддю
2. поясненням
3. бесідою;
4. інструктажем
5. лекциєю

Основою геометричного різьблення є створення орнаменту з:
1. геометричних фігур
2. рос линних зображень
3. зооморфних зображень
4. орнітоморфних зображень
5. антропоморфних зображень
Розповідь буває:
1. поопераційною, перспективною і комбінованою
2. звичайною, евристичною і комбінованою
3. дедуктивною та індуктивною
4. звичайною, дедуктивною та індуктивною
5. правильної відповіді не має
Навчальне демонстрування буває:
1. розчленованим, цілісним уповільненим, цілісним у робочому темпі
2. розчленованим уповільненим, розчле нова ним у робочому темпі, цілісним
3. уповільненим, у робочому темпі, розчленованим
4. поопераційним, перспективним, комбінованим
5. правильної відповіді не має
Рекомендована тривалість використання кіно- і відеофільмів на уроці трудового навчання становить:
1. 10-15 хв.
2. до 5 хв.
3. до 25 хв.
4. не більше 45 хв.
5. до 30 хв.
В основу елементів яворівського різьблення покладено розпис:
1. петриківський
2. яворівський
3. хохломський
4. самчиківський
5. вірна відповідь відсутня
До інтерактивних методів навчання відносять:
1. метод фантазування
2. «Акваріум»
3. метод фокальних об’єктів
4. метод ТРІЗ
5. кейс-метод
Нанесення на поверхню металу орнаментів або фігурних зображень різцями-штихеля ми називають:
1. литтям
2. карбуванням
3. куванням
4. гравіруванням
5. вірна відповідь відсутня
На рисунк у зоб раж ено пр оце с фо рмування ви роб у на:
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2 . тк ацьком у верстаті

3. гутно му вер статі

4. гонч арном у к р уз і

5 . с тол ярно му вер стаку

До пл ощинних м атер іальних з асо бів навчання, які м істять в нао чній і лак оні ч ній ф ор мі ад апто вану наук о ву інфор м ацію
про о б'єкт и, щ о в ивчают ься, і явища, їх б уд ову, властиво сті, прийо ми й спо со би виконання рі зних дій і о пер ацій, необ хідних
при фор м уванні пев них понять, навик ів , ум інь від но сять:
1 . д і афі л ьм и
2. пла кати, схе ми, д іагр ами, гр афік и
3. навч ал ьні мо д елі , му ля жі, макети;
4 . м у льтим ед ійні д о шки
5. кар тини

Вкажіть на технічний зас іб навчання, який дозволяє імітувати трудові (виробничі) умови в навчально-виробничому
процесі:
1. діапроектор
2. транспарант
3. тренажер
4. кінопроектор
5. відиомагнітафон
Вироби, виготовлені зі скла безпосередньо біл я скловарної печі майстром-склодувом вручну, в гар ячому стані,
шл яхом в ільного видув ання або за допомогою форм та оздоблені відповідною технікою називають:
1. гут ним склом
2. бісквітом
3. керамікою
4. виливкою
5. шлікером
На рисунк у зоб ражено п ереплетення:
1 . репсо ве
2 . сар жеве
3 . пр осте (по ло тняне)
4 . сат ино ве
5 . вір на в ід пов ід ь відсу тня
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Виріб , зо бр ажений на рисун ку, сп летено з:
1 . со л ом и
2 . ло зи
3 . кор іння со сни
4 . ро гоз у
5 . ситник а

За типологією вишитих виробів, вишивку с орочок відносять до:
1. вишивок одягового призначення
2. вишивок інтерєрного призначення
3. вишивок обрядового призначення
4. вишивок одягового, інтер'єрного та обрядового призначення
5. вірна відповідь відсутня
За типологією вишитих виробів, вишивку с катертин відносять до:
1. вишивок одягового призначення
2. вишивок інтерєрного призначення
3. вишивок обрядового призначення
4. вишивок одягового, інтер'єрного та обрядового призначення
5. вірна відповідь відсутня
Техніка нанесення граней на ювелірний камінь з метою надання йому відповідної художньої форми, виявлення його
природних якостей: оптичних, колористичних та інших, називається:
1. фрезеруванням
2. вит очуванням
3. огранюванням
4. шліфуванням
5. поліруванням

Білий чавун в художній обробці металу відносять до:
1. кольорових благородних металів
2. кольорових неблагородних металів
3. чорних металів
4. сірих металів
5. вірна відповідь відсутня
Посібники, в яких натуральні об'єкти відтворюються з високим ступенем схожості, назив аються:
1. діафільмами
2. муляжами
3. графіками
4. діаграмами
5. схемами

До зас обу навчання, що штучно відтворює натуральний об'єкт і пере дає його структуру, істотні в ластивості
належить:
1. звукозапис
2. макет
3. графік
4. діаграма
5. схема

До натуральних об'єктів відносять:
1. звукозапис
2. схему
3. графік
4. діаграму
5. таблицю

Засоби навчання – це:
1. системотвірний е лемент педагогічної системи
2. прилади, без яких неможливо досягти запланованих результатів навчання
3. пристрої, що полегшують діяльність вчителя
4. дидактичний матеріал, який носить описовий або розповідний характе р, відзначається науковістю, логічною послідовністю;
5. матеріа льні об'єкти і предмети природи, а також штучно створені людиною носії навчальної інформації і інструменти
діяльності суб’єктів навчального процесу, що сприяють досягненню поставлених цілей навчання, виховання і розвитку учнів

Метод навчання, який функціонує в логіці від загального до конкретного називають:
1. традукт ивним
2. індуктивним
3. аналіт ичним
4. синтетичним
5. дедуктивним

Метод навчання, який передбачає уявне або практичне поєднання виділе них аналізом елементів або властивостей
предмета в єдине ціле називають:
1. аналіт ичним
2. традукт ивним
3. синтетичним
4. індуктивним
5. дедуктивним

Метод навчання, який забезпечує перехід від одиничного до загального в пізнавальному процесі називають:
1. дедуктивним
2. індуктивним
3. традукт ивним
4. аналіт ичним
5. синтетичним
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Найдосконаліший вид кераміки, вир оби якої виготовлені із суміші вис окоякісних білих глин та
інших складників це:
1. кам’яна маса
2. фаянс
3. шамот
4. порцеляна
5. теракота
На рисунк у зоб ражено сюж ет розпису :
1 . яво рівськ ого
2 . петриківсько го
3 . самчиківсько го
4 . опіш ня нсько го
5 . хо хлом ськ ого

На рис унку зоб раж ено ви роб и о здо блені розп исо м:
1 . яво рівськ им
2 . петриківським
3 . самчиківським
4 . опіш ня нським
5 . хо хлом ськ им

Н а рисунк у зоб ражено сюж ет розпису :
1 . яво рівськ ого
2 . петриківсько го
3 . самчиківсько го
4 . опіш ня нсько го
5 . хо хлом ськ ого

Навчання має носити характер:
1. творчий, особистісний;
2. циклічний;
3. обов’ язковий;
4. полісуб’єктний;
5. вірна відповідь відсутня.
Методи навчання – це:
1. упорядковані способи спільної діяль ності учителя і учнів, спрямовані на ефективне розв’я зання навчально-виховних
завдань;
2. монологічна форма викладу, покликана ретранслювати систему соціального досвіду;
3. засіб самонавчання і взаємонавчання;
4. шлях пізнання об'єктивної реальності в умовах ба гат оаспектного розгляду гнос еологічних меха нізмів і пізнавальної
активності учнів;
5. вірна відповідь відсутня.

Під прийомом навчання слід розуміти:
1. спосіб планування викладання;
2. шлях руху думки від вчителя до учнів;
3. часткове положення процесу навчання;
4. частину методу навчання;
5. цілеспрямовану діяльність учня.
До письмового контролю не відноситься:
1. тест;
2. повідомлення;
3. твір;
4. твір-мініатюра;
5. письмова контрольна робота.
До методів контрол ю не відносять:
1. усний контроль;
2. письмовий контроль;
3. взаємооцінку;
4. комп’ютерний контроль;
5. вірна відповідь відсутня.
Засоби навчання – це:
1. сукупність об'єкт ів, які дозволяють більш успішно і за коротший час досягнути визначених цілей навчання;
2. прийоми і методи отрима ння, узагальнення і систематиза ції знань;
3. набір педагогічного інструментарію для вирішення виховних завдань;
4. усі пре дмети матеріа льного світу, які викорис товуються для організації зайняття;
5. вірна відповідь відсутня.
До функцій проце су навчання відносять:
1. освітню;
2. розвиваючу;
3. виховну;
4. профорієнтаційну;
5. всі відповіді вірні.
Внутрішній процес засвоєння знань складається з таких ланок:
1. сприйма ння – ос мислення і розуміння – узагальнення – закріплення – застосування на практиці;
2. сприйма ння – узагальнення – закріплення – осмислення і розуміння – застосування на практиці;
3. застосування на практиці – закріплення – сприймання – осмислення і розуміння – узагальнення;
4. сприйма ння – закріплення – осмислення і розуміння – узагальнення – застосування на практиці;
5. вірна відповідь відсутня.
До наочних методів навчання відноситься:
1. розповідь;
2. ілюстрування;
3. пояснення;
4. вправа;
5. бесіда.
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До наочних методів навчання відноситься:
1. розповідь;
2. демонстрування;
3. пояснення;
4. вправа;
5. бесіда.
До наочних методів навчання відноситься:
1. розповідь;
2. самостійне спос тереження;
3. пояснення;
4. вправа;
5. бесіда.
До сл овесних методів навчання відноситься:
1. розповідь;
2. самостійне спос тереження;
3. лабораторна робота;
4. вправа;
5. демонстрування.
До сл овесних методів навчання відноситься:
1. пояснення;
2. самостійне спос тереження;
3. лабораторна робота;
4. вправа;
5. демонстрування.
До сл овесних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. самостійне спос тереження;
3. лекція;
4. вправа;
5. демонстрування.
До сл овесних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. самостійне спос тереження;
3. бесіда;
4. вправа;
5. демонстрування.
До сл овесних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. самостійне спос тереження;
3. дослідна робота;
4. вправа;
5. робота з підручником.
До практичних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. самостійне спос тереження;
3. бесіда;
4. вправа;
5. робота з підручником.
До практичних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. самостійне спос тереження;
3. бесіда;
4. робота з підручником;
5. лабораторна робота.
До практичних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. практична робота;
3. бесіда;
4. робота з підручником;
5. пояснення.
До практичних методів навчання відноситься:
1. ілюстрування;
2. розповідь;
3. графічна робота;
4. робота з підручником;
5. пояснення.
До практичних методів навчання відноситься:
1. дослідна робота;
2. розповідь;
3. демонстрування;
4. робота з підручником;
5. пояснення.
Слово вчителя є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. прийомом навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
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Підручник є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. прийомом навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Ілюстрування є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Вправа є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Коп’ ютерна техніка є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. прийомом навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Робота з підручником є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Спеціальні технічні засоби навчання відносять до:
1. засобів навчання;
2. методів навчання;
3. принципів навчання;
4. прийомів навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Пояснення є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Графіч на робота є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Дослідна робота є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Бесіда є:
1. засобом навчання;
2. методом навчання;
3. принципом навчання;
4. закономірністю навчання;
5. вірна відповідь відсутня.
Навчальне демонстрування буває:
1. розчленованим, цілісним уповільненим;
2. цілісним та у робочому темпі;
3. розчленованим уповільненим, розчле нова ним у робочому темпі;
4. уповільненим, у робочому темпі, розчленованим;
5. поопераційним, перспективним, комбінованим.
Рекомендована тривалість використання кіно- і відеофільмів на уроці трудового навчання становить:
1. 10-15 хв.;
2. до 5 хв.;
3. до 25 хв.;
4. не більше 45 хв.;
5. необмежена часом.
До наочних методів навчання належать:
1. графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;
2. демонстрування, самостійне спостереження, ілюструва ння;
3. графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;
4. вправи, самостійне спостереження, демонстрування;
5. лабораторні роботи, вправи, демонстрування.
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До практичних методів навчання нал ежать:
1. демонстрування, самостійні спос тереження;
2. вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи;
3. робота з книгою, бесіда, графічні роботи;
4. складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда;
5. правильної відповіді немає.
Бесіда, яка спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу:
1. евристична;
2. відновлююча;
3. відтворююча;
4. спонукальна;
5. репродуктивна.
Бесіда, що с понукає учнів до самос тійних висновків:
1. евристична;
2. репродуктивна;
3. спонукальна;
4. стимулююча;
5. відтворююча.
Вправи, спрямовані на визначення ступеня сформованості в учнів практич них умінь:
1. пробні;
2. контрольні;
3. вступні;
4. творчі;
5. тренувальні.
На одному занятті рекомендується показувати не більше:
1. 1-2 трудових дій;
2. 2-3 трудових дій;
3. 3-4 трудових дій;
4. 4-5 трудових дій;
5. 5-6 трудових дій.
Індивідуалізації навчання може ре алізуватися на:
1. на всіх етапах навчання;
2. на етапі вивчення нового матеріалу;
3. під час практичної роботи учнів;
4. на етапі актуалізації опорних знань;
5. на етапі закріплення вивченого матеріалу.
Індивідуалізація навчання  це:
1. організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливосте й учнів;
2. особистісно-орієнтоване на вчання;
3. програмоване навчання;
4. фронтальна форма навчання;
5. групова форма навчання.
Диференціація навчання  це:
1. форма організації навчальної діяльності, що враховує схильності, інтереси, здібності учнів;
2. індивідуальне навчання;
3. особистісно-орієнтоване на вчання;
4. дистанційне навчання;
5. програмоване навчання.
Методи навчання, при яких джерелом знань є усне або друковане слово називаються:
1. словесними;
2. наочними;
3. практичними;
4. ілюстраційними;
5. демонстраційними.
Багаторазове виконання навчальних дій з метою в ідпрацювання умінь і навич ок  це:
1. вправа;
2. практична робота;
3. дискусія;
4. лабораторна робота;
5. усне опитування.
Показ учням дії реальних приладів або їх моделей, постановка дослідів і експериментів пе редбачає метод ...:
1. методу ілюстрації;
2. методу демонст рації;
3. методу гри;
4. методу лабораторних робіт;
5. методу диспуту.
Метод, який пер едбачає створення моделей за допомогою поєднання деталей або окремих функцій з інших
конструкцій:
1. фокальних об’єктів;
2. зра зків;
3. комбінаторики;
4. комбінування;
5. фантазування.

Головна умова правильного використання методу фантазування:
1. об’єкти для наслідування вибирати не більше трьох;
2. для наслідування підібрати ідеальний зразок;
3. не повинно бути ніяких правил т а обмежень;
4. наявніст ь моделей-аналогів;
5. відсутність моделей- аналогів.
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Навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу:
1. індивідуальне;
2. інтера ктивне;
3. дифере нційоване;
4. бінарне;
5. проблемне.
Виділяють нас тупні фо рми ди ференціа ції:
1 . в нутр іш ня та зо внішня ;
2 . р і внева та з а здіб ностя ми;
3 . з агаль на, спеці ал ьна та спеціал із ована;
4 . пр ост а та ск ладна.

Вибір типу не стандартного уроку залежить від:
1. рівня підготовки вчит еля;
2. рівня підготовки учнів;
3. дидактичної мети уроку;
4. матеріально-технічного забезпечення;
5. наочного забезпечення.
Нестандартний урок – це навчальне заняття, що:
1. включає використання ігрових методів навчання;
2. включає використання проблемних методів навчання;
3. проводиться лише за межами навчальної а удиторії;
4. не має традиційної структури;
5. проводиться поза завданнями навчальної програми.
Тривалість фізкульт-хвилинки:
1. 5 хвилин;
2. 2-3 хвилини;
3. 4-6 хвилини;
4. 6-8 хвилини;
5. 8-10 хвилини.
Фізичні вправи потрібно змінювати:
1. кожних 2-3 тижні;
2. кожних 1-2 тижні;
3. кожних 3-4 тижні;
4. кожних 1-2 місяця;
5. кожних 4-5 місяця.
Тестові завдання з множинним вибором передбачають наявніс ть не більше :
1. двох відповідей;
2. трьох відповідей;
3. чот ирьох відповідей;
4. п’яти відповідей;
5. восьми відповідей.
Вірогідність вгадув ання в альтернативних тестах с тановить:
1. 20%;
2. 30%;
3. 40%;
4. 50%;
5. 60%.
Наявність вільної відповіді передбачають тести:
1. альтернативні;
2. відкриті;
3. напіввідкриті;
4. закриті;
5. дискретні.
Відображення в змісті навчальних дисциплін діалектичних взаємозв’язків, які об’єктивно діють в природі і процес
пізнання яких відбувається під час в ивчення сучасних наук це:
1. методи навчання;
2. прийоми навчання;
3. міжпре дметні зв’язки;
4. закономірності навчання;
5. мотиви навчання.

За належніс тю до етапу навчання мотивація буває:
1. вступна, поточна, заключна;
2. внутрішня, зовнішня;
3. індуктивна, дедуктивна;
4. аналіт ична;
5. розвивальна , виховна, освітня.
За характер ом поведінки учасників мотивація буває:
1. первинна і вторинна;
2. зовнішня і внутрішня;
3. загальна і вибіркова ;
4. індуктивна і дедуктивна;
5. аналіт ична і с интетична.
Крите рієм істиннос ті у вихованні учня є:
1. відношення учня до вихователя
2. відношення вихователя до учня
3. виховний вплив учня на інших школярів
4. діяльність вихователя
5. діяльність особистості школяра: СЛОВО- ДІЛО
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Процесом виховання називається:
1. система мет одів, які сприяють моральному вихованню
2. система мет одів та прийомів, спрямованих на формува ння культури поведінки
3. система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості
4. система виховних заходів, спрямованих на моральне та трудове виховання
5. конкретний виховний захід, спрямований на формування певних рис особистості
Цілеспрямований та організований процес формування особистості це:
1. виховання
2. навчання
3. самоос віта
4. викладання
5. учіння
Виховання дітей на культурно-історичному дос віді рідного народу, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій
мудрості, духовності це:
1. національне виховання
2. навчання
3. самоос віта
4. викладання
5. учіння

Виховання здорової зміни відноситься до завдань:
1. фізичного виховання
2. естетичного виховання
3. трудового виховання
4. розумового виховання
5. морального виховання
Практична підготовка до праці відноситься до завдань:
1. фізичного виховання
2. естетичного виховання
3. трудового виховання
4. розумового виховання
5. морального виховання
Виховання моральних почуттів відноситься до завдань:
1. фізичного виховання
2. естетичного виховання
3. трудового виховання
4. розумового виховання
5. морального виховання
Виховання потреби і здатності створювати прекрасне в житті та мистецтві в ідноситься до завдань:
1. фізичного виховання
2. естетичного виховання
3. трудового виховання
4. розумового виховання
5. морального виховання
Озбр оєння учнів знаннями основ наук відноситься до завдань:
1. фізичного виховання
2. естетичного виховання
3. трудового виховання
4. розумового виховання
5. морального виховання
Окремі кроки в реалізації виховної мети, складова частина методу називається:
1. засобом виховання
2. принципом виховання
3. прийомом виховання
4. закономірностями виховання
5. рушійними силами процесу виховання
Виділяють нас тупні форми ор ганізації виховної роботи:
1. фронтальні, групові, масові
2. масові, фронт альні, особис тісні
3. колективні; групові, особистісні
4. масові, групові, індивідуальні
5. колективні, фронтальні, індивідуальні
Заохочення, покарання, перспектива, вимога належать до методів:
1. самовиховання
2. педагогічного стимулювання
3. формування норм поведінки
4. формуванняяяя моральних норм
5. формування етичних норм
Особл ивіс ть виховного впливу ме тоду прикладу поляг ає в тому, що він:
1. передбачає чіткий інструкта ж
2. діє своєю наочністю і конкретністю
3. вимагає чіткої організації та пла ну дій
4. спонукає до роздумів про життя
5. вірна відповідь відсутня
Найбільш різкою формою вимоги, як методу виховання, є:
1. недовір’я
2. натяк
3. осуд
4. погроза
5. розповідь
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Координацію діяльності класних керівників і контроль за їх роботою здійснює:
1. директор школи
2. заступник дире ктора з навчальної роботи
3. заступник дире ктора з виховної роботи
4. педагогічна рада школи
5. голова методоб’єднання класних керівників
Однією з основних форм педагогічного всеобучу батьків, найбільш визнаною, поширеною, традиційною формою
спілкування з ними є:
1. батьківські збори
2. родинні свят а
3. дні довір’я
4. дискусійні клуби
5. читацькі конференції

Психолог ічний клімат сім'ї створюють:
1. батьки
2. усі її члени
3. мати
4. батько
5. діти
Цінності, які є значущими для одного народу відносяться до:
1. національних
2. сімейних
3. громадянських
4. абсолютно вічних
5. вірна відповідь відсутня

Загальнолюдські цінності, що мають універсальне значення та необмежену сферу застосування (доброта, правда,
любов, чесність, справедливість, мудрість тощо) відносятьс я до:
1. національних
2. сімейних
3. громадянських
4. абсолютно вічних
5. вірна відповідь відсутня
Складова загального процесу виховної роботи школи і сімї, що забезпечує правильний с татевий розвиток дітей і
молоді відносяться до:
1. економічного виховання
2. екологічного виховання
3. естетичного виховання
4. статевого виховання
5. морального виховання

Систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури відносяться до:
1. правового виховання
2. екологічного виховання
3. естетичного виховання
4. статевого виховання
5. морального виховання
Анал із результатів як метод виховання відноситься до методів:
1. формування свідомості
2. формування суспільної поведінки
3. стимулювання діяльності та поведінки
4. контролю та аналізу е фективності виховання
5. вірна відповідь відсутня
Година класного керівника відноситься до:
1. масових форм виховної роботи
2. групових форм виховної роботи
3. індивідуальних форм виховної роботи
4. усі відповіді вірні
5. вірна відповідь відсутня
Колекціонування відноситься до:
1. масових форм виховної роботи
2. групових форм виховної роботи
3. індивідуальних форм виховної роботи
4. усі відповіді вірні
5. вірна відповідь відсутня
За взаємостосунками сімї поділяються на:
1. з достатком та бідні
2. повні та неповні
3. благополучні та неблагополучні
4. виховані та невиховані
5. вірна відповідь відсутня
Мета виховання  це:
1. кінцевий результат формування особистості
2. форма навчання учнів
3. рівень цивілізації суспільст ва
4. показник успішності учнів
5. підготовка до вибору професії
Принцип зв'язку виховання з життям та працею характеризується :
1. обов'язковою участю усіх дітей та підлітків у посиль ній продуктивній праці
2. зла годженості дій вихователів і батьків
3. боротьбою зі шкідливими звичка ми, лінню, нехлюйством
4. засвоєнням змісту освіти
5. взаємозв'язком методів, засобів і форм виховання
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Сутність закону парале льної дії А.С. Макаренка пол ягає у:
1. впливі на учнів не безпосередньо, а опосередковано, через первинний колект ив
2. дії на учнівський колектив з боку класного керівника та сім'ї
3. дії на учнівський колектив його лідерів
4. наявності традицій у колективі
5. цілеспрямованій спільній діяльності школярів
Основними прийомами самовиховання є:
1. самоаналіз, с амооцінка , самоконтроль, саморегуляція, с амоосуд
2. самонаказ, критика, заува ження
3. ситуація довіри, контролю, саморегуляція
4. змагання, показ зразків та прикладу, створення ситуацій успіху
5. переконання, навіювання, оповідання, доказ, заклики, самопочуття
Що з перер ахованого не відноситься до основних напрямів виховання?
1. моральне виховання
2. розумове виховання
3. трудове виховання
4. естетичне виховання
5. віднос иться все
Основним еле ментом змісту навчання в предметній сис темі є:
1. опера ція
2. прийом
3. трудовий процес у цілому
4. об’єкт праці
5. знаряддя праці
Система навчання сутність якої полягає у виконанні однієї або кількох операцій, притому з високою швидкістю і
спритністю називається:
1. предметною
2. комплексною
3. моторно-тренувальною
4. опера ційною
5. опера ційно- предметною

Основним еле ментом змісту навчання в операційній системі є :
1. вправи
2. об’єкт праці
3. трудовий процес у цілому
4. трудові прийоми й операції
5. знаряддя праці
Основним еле ментом змісту навчання в моторно-тренувальній с истемі є:
1. вправи
2. об’єкт праці
3. трудовий процес у цілому
4. трудові прийоми й операції
5. прийоми і дії

П рин цип, засто сування якого ви магає від учи теля знан ня основно ї мет и освіти , за вд ань навчання в су ча сній ш колі ,
у мін ня в конк ретн ій ситу ації ста вити опт им альні з авдан ня навч анн я, ро звитку і вих ованн я, врахову ючи реа льні
навчальні мо жли вост і учн ів да но го класу на зи ваєт ь ся:
1 . пр инципом ґр унто вно сті
2 . принципом с ис темно сті
3. принципо м ціл еспря м ов аності
4 . пр инципом о птимал ьно сті 5 . принципо м індивід уально сті

Система навчання, яка вимагає щоб бе зпосередньому виготовле нню об'єкта пр аці передувала розробка його
конструкції і технології виготовлення називається:
1) операційно-комплексною
2) моторно-тренувальною
3) конструкторсько-технологічною
4) конструкторською;
5) предметною
Зовнішнє вираження узг одженої діяльності вчителя й учнів, що здійс нюється у встановленому порядку і в певному
режимі називається:
1. формою організації навчання
2. закономірністю навчання
3. принципом навчання
4. технологією навчання
5. методикою навчання
Відповідно якої ознаки форми організації навчання класифікуються на індивідуальні , мікрогрупові, групові,
колективні, масові?
1. за кількістю учнів
2. за місцем навчання
3. за дидактичною метою
4. за часом навчання
5. за тривалістю навчання
Відповідно якої ознаки форми організації навчання класифікуються на урочні і позаурочні: факультативні,
предметні гуртки, вікторини, конкурс и, олімпіади, предме тні вечори та інші?
1. за кількістю учнів
2. за місцем навчання
3. за дидактичною метою
4. за часом навчання
5. за тривалістю навчання
Відповідно якої ознаки форми організації навчання класифікуються на урок, роботу в майстерні, на пришкільній
дослідній діл янці, в лабораторії екскурсію, домашню самостійну роботу, заняття на підприємстві?
1. за кількістю учнів
2. за місцем навчання
3. за дидактичною метою
4. за часом навчання
5. за тривалістю навчання
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Відп овідн о яко ї о зн аки форми о рга ні за ції н авча ння класиф ік ую ть ся н а фо рми тео рет ичного навча ння (лек ція,
факу ль та тив , гу рток, ко нф еренція) , комб інова ного, а бо з міша но го на вчання (у рок, семінар, до машня роб от а,
консу льта ція) , п рак тичн ог о (п рак тик уми) і тру дово го навч ання (пра ця в м айст ернях , у сп еціальни х к лас ах , на
при шкі ль ни х ділянках т ощ о) ?
1 . з а к іл ьк істю учнів 2 . за місцем навч ання 3 . за дидактич ною метою
4. з а ч асом навч ання
5. з а тр ивал істю навчання

Відповідно до якої ознаки форми організації навчання класифікуються на кл асичний урок (45хв) , спарені заняття
(90 хв.) , спарені скорочені заняття (70 хв.) , а також уроки «без дзвінків»?
1. за кількістю учнів
2. за місцем навчання
3. за дидактичною метою
4. за часом навчання
5. за тривалістю навчання
Принцип, який передбачає розкриття причинно-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій та вимагає включення в
засоби навчання науково перевірених знань, що відповідають сучасному рівню розвитку науки називаєтьс я:
1. принципом наочності
2. принципом сучасності
3. принципом науковості
4. принципом зв’язку навчання з життям
5. принципом ґрунтовності
Ф орм а організа ції роб о ти учнів на уроці яка перед бача є, що ко жен учень о три му є для самост ійног о ви кон ання
з авд ання, сп еціально для нь ого піді б ране , у відповідн ост і з йо го п ід го товкою і на вчал ьними м ож ливо стям и
нази ваєт ь ся:
1 . л анко во ю
2 . фро нтально ю
3. гр упо во ю
4 . б р игад ною
5 . індивіду ально ю
Форма організації навчальної діяльності учнів, що передбачає виконання невеликими групами учнів однакового
для всіх завдання, або диференційоване виконання різних завдань різними групами називають:
1. ланковою
2. фронтальною
3. груповою
4. парною
5. індивідуальною
Суттєві, необхідні зв'язки між процесом навчання і соціальними процесами, а також між метою і зміс том
називають:
1. принципами
2. формами
3. закономірностями
4. прийомами
5. правилами

Системотвірними дидактичними категоріями, які відображають цілісність педагогічного процесу є:
1. форми і методи
2. методи і засоби
3. закономірності і засоби
4. форми і принципи
5. закономірності і принципи
Взаємозалежність навчання і реальних навчал ьних можливостей учнів є:
1. засобом навчання
2. методом навчання
3. принципом навчання
4. закономірністю навчання
5. технологією навчання
Взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання є:
1. закономірністю навчання
2. методом навчання
3. принципом навчання
4. засобом навчання
5. технологією навчання

С истем а, сутні сть яко ї по ляга є в т ом у, щ о у чн і опано вуют ь т рудо вими ум ін нями і нави чка ми в про цесі
виго товленн я ряд у т ипових для д аної проф есії виро бів, розт аш овува них за принц ипо м посту пового на рост ання
скла д нос ті т рудов их про цесів на з ива єть ся:
1 . м о тор но-тр енувал ьною
2. о пераційно-пр едмет но ю
3. пр оектно-те хноло гічною
4 . пр едметно ю
5. о пер аційно-ко мпл ексно ю

Дидактична категорія, що припускає єдність змісту, методів і організації навчання , структуру і послідовність
вивчення навчального матеріалу називаєтьс я:
1. системою навчання
2. принципом навчання
3. закономірністю навчання
4. правилом навча ння
5. формою навчання

Єдність викладання і учіння є:
1. закономірністю навчання
2. методом навчання
3. принципом навчання
4. засобом навчання
5. технологією навчання
Єдність дій вчител я з діями учнів є:
1. технологією навчання
2. методом навчання
3. принципом навчання
4. засобом навчання
5. закономірністю навчання
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Основна вимога до навчання, виконання якої забезпечує ефективне вирішення завдань учіння і розвитку
особистості є:
1. закономірністю навчання
2. правилом навча ння
3. принципом навчання
4. метою навчання
5. технологією навчання

Поняття, що розкриває і конкретизує різні сторони принципу навчання називається:
1. закономірністю навчання
2. правилом навча ння
3. системою навчання
4. метою навчання
5. технологією навчання
Принцип, суть якого п оляг ає в необхідності залучити різні органи відчуття до процесу сприйм ання і аналізу
навчальної інформації називається:
1) принципом свідомос ті; 2) принципом чутливості; 3) принципом науковості;
4) принципом логічності; 5) принципом наочності.

Принцип, що передбачає підбір методів і засобів навчання, відповідно до рівня розумового, морального і фізичного
розвитку учнів називається:
1) принципом ґрунтовності;
2) принцип гуманності;
3) принцип доступності;
4) принципом системності;
5) принципом самостійності.
П рин цип, що реаліз уєт ься через ж вавий , о бразний викла д мат еріалу , мову учителя йо го ста влення до у чнів,
з овнішній вигляд , вик ори стання ціка вих прик лад і в, за стосу ван ня на очн ост і і тех ні чних з асо бів на вчання, ст ворення в
у чні в по чу ття вико на но го об ов 'язку наз иваєт ься:
1 ) пр инципом актив ності; 2) принципо м емо ційно го навч ання; 3) принципом ґр унто вно сті;
4 ) пр инципом динам ічно сті; 5 ) пр инципом к р итич нос ті.
Принцип, я кий вимагає, щоб процес навчання стимулював учнів використовувати отримані знання на практиці,
аналізувати і перетворювані навколишню дійсність, виробляти власні пог ляди називається:
1) принципом стимулювання;
2) принципом практичності;
3) принципом активності;
4) принципом зв’язку навчання з життям;
5) принципом доступності.

Оберіть вірну відповідь. До наочних методів навчання належать:
1) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;
2) демонстрування, самостійне спостере ження, ілюстрування;
3) графічні роботи, впра ви, лабораторні роботи;
4) вправи, самостійне с постереження, демонстрування;
5) лабораторні роботи, вправи, демонстрування.
Оберіть вірну відповідь. До я кої групи включено практичні методи навчання?
1) демонстрування, самостійні спостереження;
2) вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи;
3) робота з книгою, бесіда, графічні роботи;
4) складання та блиць, робота з контурними картами, бесіда;
5) правиль ної відповіді немає.
Оберіть вірну відповідь. У якій групі наявні словесні методи навчання?
1) бесіда, робота з книгою, лекція;
2) робота з контурними картами, демонстрування, ілюстрування;
3) розповідь, пояснення, бесіда, лекція, дискусія, диспут;
4) робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування;
5) правиль ної відповіді немає.
Під методом навчання розуміють:
1. вихідні закономірності, які визначають організацію навчального процесу
2. спосіб упорядкованої взаємозв'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти
3. логічну категорію, яка вказує на шлях організації пізнавальної діяльності
4. шлях руху думки від вчителя до учнів для передачі знань
5. засіб впливу на учнів
Вкажіть правильну клас ифікацію методів навчання за зовнішньою формою прояву (за джерелом знань) :
1. дослідницькі, індукції, дедукції, аналогії
2. репродуктивні, словесні, практичні
3. репродуктивні, проблемно-пошукові, стимулювання і мотивації учіння, аналогії
4. індуктивні, дедуктивні, самостійної роботи
5. практичні, наочні, словесні
Групу словесних методів навчання утворюють наступні методи:
1. розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, робота з книгою, ілюстрування
2. розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, робота з книгою
3. розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія, диспут, інструктаж, де монстрування
4. інструктаж, демонстрування, робота з книгою, лекція, бесіда, диспут, дискусія, ілюстрування
5. правильної відповіді немає

До сл овесного питально-відповідног о методу навчання, завданням якого є спонукати учнів до актуалізації вже
відомих знань і засвоєння нових знань шляхом самостійних роздумів, виснов ків і узагальнень належить:
1. розповідь
2. пояснення
3. лекція
4. робота з книгою
5. бесіда
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Бесіда, що передбачає точне відтворення формулювань закону чи правила називається:
1. евристичною
2. репродуктивною
3. катехізичною
4. творчою
5. когнітивною
Бесіда, що с прямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу називається
1. евристичною
2. репродуктивною
3. катехізичною
4. когнітивною
5. правильної відповіді не має
Бесіда, що с понукає учнів до самос тійних висновків, називається:
1. евристичною
2. репродуктивною
3. катехізичною
4. творчою
5. когнітивною
Вкажіть метод навчання, суть якого пол ягає в цілеспрямованому зіставле нні різних поглядів на наукову або
суспільну проблематику, щоб формувати в учнів оціночні судження, зміцнювати світоглядні позиції:
1. бесіда
2. розповідь
3. дискусія
4. диспут
5. лекція
Вкажіть метод навчання, суть якого полягає в обміні думками з конкретної проблеми, щоб набути нових знань,
зміцнити власну думку, формувати вміння її відс тоюв ати:
1. бесіда
2. розповідь
3. дискусія
4. диспут
5. лекція

Вправи, що спрямовані на визначення ступеня сформованості в учнів практичних умінь називаються:
1. пробними
2. контрольними
3. вступними
4. творчими
5. тренувальними
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