
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
 
1. Принцип взаємодії тенденцій до збереження звертає увагу:  
а) на механізм запуску розвитку психіки;  
б) на умови розвитку психіки;  
в) на критерій розвитку структури психіки. 
2. Проблемне завдання:  
а) повинно йти попереду матеріалу, який пояснюється;  
б) бути включене у матеріал, який пояснюється;  
в) йти після матеріалу, який пояснюється. 
3. Формування самооцінки та характеру відбувається:  
а) у молодшому шкільному віці;  
б) у підлітковому віці;  
в) у старшому шкільному віці;  
г) під час пізньої юності. 
4. За Л. С. Виготським: 
а) навчання і є розвиток;  
б) навчання іде за розвитком;  
в) навчання не залежить від розвитку; 
г) навчання іде попереду розвитку. 
5. Максимальне урахування ініціативи учня в навчанні спостерігається:  
а) при вільній технології відкритої школи;  
б) при діалогічній технології навчання;  
в) при технології збагачення;  
г) при технології «навчання в співробітництві. 
6. Таке психічне новоутворення як «рефлексія» формується:  
а) у дошкільному віці;  
б) у молодшому шкільному віці;  
в) у підлітковому віці;  
г) у старшому шкільному віці;  
д) під час навчання у вищому навчальному закладі. 
7. Ускладнення структури психіки під час навчання пов'язане:   
а) з освітньою функцією навчання;  
б) з виховною функцією навчання;  
в) з розвивальною функцією навчання. 
8. Виховання учня через актуалізацію й ускладнення його власного ментального досвіду 

знаходиться в центрі:  
а)діалогічної технології навчання; 
б) при технології збагачення;  
в) при технології «навчання в співробітництві»;  
г) при активуючій технології. 
9. Навчальна мотивація студента спирається на:  
а) один мотив – мотив пізнання;  
б) два мотиви – мотив досягнення та мотив пізнання;  
в) три мотиви – мотив пізнання, мотив досягнення та мотив ідентифікації. 
10. Формування відносин та якостей особистості під час навчання   
     пов’язане:  
а) з освітньою функцією навчання;  
б) з виховною функцією навчання;  
в) з розвивальною функцією навчання. 
11. Розумова дія є ключовим елементом:  
а)формуючої технології навчання;  
б) активуючої технології навчання;  
в)розвиваючої технології навчання;  



г) технології збагачення. 
12.  Пізнання учнів з боку педагога має:  
а) один напрям – сприйняття його як суб'єкта навчально-пізнавальної  
    діяльності;  
б) два напрями – сприйняття його як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності  
    та як особистості;  
в) три напрями – сприйняття його як суб’єкта навчально-пізнавальної  
    діяльності, як особистості та як товариша.  
13. Навчальна діяльність є провідною діяльністю у: 
а) молодшому шкільному віці;  
б) підлітковому віці;  
в) старшому шкільному віці;  
г) студентському віці. 
14. Розширення обсягу свідомості особистості під час навчання пов’язано:  
а) з освітньою функцією навчання;  
б) з виховною функцією навчання;  
в) з розвивальною функцією навчання. 
15. Навчальні установки студента мають:  
а) один вимір – когнітивний; 
б) два виміри – когнітивний та поведінковий;  
в) три виміри – когнітивний, поведінковий та афективний. 
16. Пізнавальний інтерес, що виникає за умов невизначеності – це:  
а) перший етап розвитку пізнавального інтересу;  
б) другий етап розвитку пізнавального інтересу;  
в) останній етап розвитку пізнавального інтересу. 
17. При програмованому навчанні дидактичний матеріал:  
а) поділяється на невеликі частини;  
б) поділяється на великі частини;  
в) взагалі не поділяється на окремі частини. 
18. За теорією розвивального навчання:  
а) засвоєння абстрактних знань передує знайомству із конкретними  
    знаннями;  
б) засвоєння абстрактних знань йде за конкретними знаннями;  
в) засвоєння абстрактних знань йде разом з знайомством з конкретними  
    знаннями. 
19. Довільність як новоутворення виникає:  
а) у дошкільному віці;  
б) у молодшому шкільному віці;  
в) у підлітковому віці;  
г) у старшому шкільному віці. 
20. Висока оцінка за результати навчання – це:  
а) зовнішня мотивація;  
б) внутрішня мотивація;  
в) зовнішнє спонукання;  
г) внутрішнє спонукання. 
21. При програмованому навчанні:  
а) питання окремих частин програми не можуть бути важкими;  
б) питання окремих частин програми повинні бути середніми за важкістю;  
в) питання окремих части повинні бути максимально важкими. 
22. Навчальна діяльність у своїй структурі має:  
а) мотиви навчання, учбові задачі, учбові дії, контроль та оцінку;  
б) мотиви навчання, цілі навчання, учбові дії та контроль;  
в) мотиви навчання, цілі навчання, учбові задачі та учбові дії. 
23. Таке новоутворення як внутрішній план дій виникає:  



а) у дошкільному віці;  
б) у молодшому шкільному віці;  
в) у підлітковому віці;  
г) у старшому шкільному віці. 
24. Динамічність педагогічного процесу досягається за допомогою трьох структур – 
педагогічної, психологічної та:  
а) організаційної;  
б) дисциплінарної;  
в) методичної;  
в) виховної.  
25. За висновками біхевіористів поведінка учня визначається:  
а) мотивами навчання;  
б) мотивами самоактуалізації;  
в) зовнішнім підкріпленням. 
26. Учіння спрямоване на:  
а) засвоєння знань;  
б) формування навичок та вмінь;  
в) на задоволення пізнавальних потреб;  
г) на задоволення потреби самореалізації. 
27. Здатність до самовиховання виникає:  
а) у дошкільному віці;  
б) у молодшому шкільному віці;  
в) у підлітковому віці;  
г) у старшому шкільному віці 
28. Педагогічна ситуація:  
а) автоматично перетворюється у педагогічну задачу;  
б) перетворюється у педагогічну задачу, якщо співвідноситься з цілями  
   діяльності та умовами її виконання;  
в) перетворюється у педагогічну задачу, якщо співвідноситься з цілями  
    діяльності;  
г) перетворюється у педагогічну задачу, якщо співвідноситься з умовами   
    діяльності. 
29. Найголовнішим продуктом учіння є:  
а) рівень знань учня;  
б) зміна особистості учня;  
в) рівень умінь та навичок учня. 
30. Періоди психічного розвитку людини, коли найлегше здійснюються ті  
     чи інші види навчання – це:  
а) адаптивні періоди;  
б) сензитивні періоди;  
в) реактивні періоди;  
г) латентні періоди. 
 


