
РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (№ 1) 

з дисципліни  «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» 

 

Студента(тки)__________________________________________________групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

1. Освіта, яка забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну 

підготовку: 

а. Середня 

б. Вища 

в. Професійна 

г. Дошкільна  

2.  Освіта, зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, підвищення 

професійної кваліфікації: 

а. Середня 

б. Вища 

в. Професійно-технічна 

г. Науково-виробнича 

3. Центральним органом державного управління освітою в Україні є: 

а. Національна академія педагогічних наук України  

б. Управління освіти України 

в. Вища атестаційна комісія 

г. Міністерство освіти і науки України 

4.  Структурний підрозділ, який здійснює управління освітою при обласній державній 

адміністрації: 

а. Міністерство освіти 

б. управління освітою 

в. державна інспекція 

г. державна організація 

5. Структурний підрозділ, який здійснює управління освітою при при районній ( 

міській ) адміністрації: 

а. відділ освіти 

б. відділ інспектування 

в. райдержадміністрація 

г. Міністерство освіти 

6. Інспектування шкіл може бути: 

а. Фронтальним, вибірковим, тематичним 

б. Фронтальним, індивідуальним, комбінованим 

в. Фронтальним, методичним, управлінським 

г. Фронтальним, поточним, тематичним 

7. Перетворення певного явища на світове, на таке, яке стосується всієї земної кулі: 

а. Індустріалізація 

б. Глобалізація 

в. Дискримінація 

г. деструктуризація 



8. Сприяння підвищенню якості освітньої політики, планування розвитку освіти та 

освітнього менеджменту у різних країнах світу, це провідна функція: 

а. Міжнародного інституту планування освіти 

б. Міжнародного планування 

в. Міжнародного менеджменту 

г. Міжнародної політики 

9. Установа, яка є провідною у сфері порівняльно-педагогічних досліджень, 

предметом яких виступає: зміст освіти, принципи та методи навчання, педагогічні 

інновації, це: 

а. Міжнародне бюро освіти 

б. Міжнародний менеджмент 

в. Міжнародне співтовариство 

г. Міжнародний контроль 

10.  Глобалізація в освітній сфері, як суто педагогічне явище, може трактуватися як: 

а. інтеграція зусиль педагогів та освітніх діячів різних країн з метою 

розв’язання провідних протиріч сучасної епохи 

б. прагнення світового співтовариства до формування в сучасних умовах 

нових глобальних цінностей 

в. прагнення до демократичної системи освіти 

г. забезпечення права на освіту всім бажаючим 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Назвіть органи освіти: їх функції та структуру. Управління освітою: принципи, 

методи та функції. 
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2. Охарактеризуйте провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці.  
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III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, від чого залежить глобалізація і розвиток сучасної освіти. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Ректорська контрольна робота з дисципліни: 

« Методика музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           1 варіант 

                                                   І рівень 

 

1. Основоположник української класичної музики: 

а) М. Глінка; 

б) М. Лисенко; 

в) М. Леонтович; 

г) М. Гнатюк. 

2. Старовинний український народний ляльковий театр: 

а) блюз; 

б) вертеп; 

в) чардаш; 

г) тетралогія. 

3. Перший прилюдний виступ артиста: 

а) бенефіс; 

б) дебют; 

в) аншлаг. 

4. З чого починається підготовка до святкового ранку: 

а) з вибору пісенного репертуару; 

б) з вибору танців; 

в) оформлення залу; 

г) із складання сценарію. 

5. Хоровий спів без супроводу: 

а) а капела; 

б) бельканто; 

в) вокаліз. 

6. Провідною музичною діяльністю на уроці є: 

а) спів; 

б) слухання; 

в) танці; 

г) музично-ритмічні рухи; 

д) музично-дидактичні ігри. 

7. Три кити - це: 

а) п’єса, романс, бекар; 

б) пісня, танець, марш; 

в) бас, баритон, альт. 

8. Український народний танець, жвавий і веселий за характер: 

а) полька; 

б) перепляс; 

в) горлиця. 

9. Жнивні пісні, які виконувалися під час збирання врожаю: 



а) зажинкові; 

б) жнивні; 

в) обжинкові. 

10. Основою дитячого ранку має бути: 

а) гра; 

б) гра на дитячих музичних інструментах; 

  

 

а) зажинкові; 

б) жнивні; 

в) обжинкові 

              

                                       II рівень 

 

1. У «широкому сенсі» термін «музичне виховання» визначає ... 

 

 

2. Чому приділяється більшість часу на уроці музики?З чим це пов’язано? 

 

 

                                     3  рівень 

 

Основні принципи і методи музичного навчання і виховання. 

 

 

Типи уроків музики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                        Ректорська контрольна робота з дисципліни: 

« Методика музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           2 варіант 

                                                   І рівень 

 

1. Основоположник української класичної музики: 

а) М. Глінка; 

б) М. Лисенко; 

в) М. Леонтович; 

г) М. Гнатюк. 

2. Старовинний український народний ляльковий театр: 

а) блюз; 

б) вертеп; 

в) чардаш; 

г) тетралогія. 

3. Перший прилюдний виступ артиста: 

а) бенефіс; 

б) дебют; 

в) аншлаг. 

4. З чого починається підготовка до святкового ранку: 

а) з вибору пісенного репертуару; 

б) з вибору танців; 

в) оформлення залу; 

г) із складання сценарію. 

5. Хоровий спів без супроводу: 

а) а капела; 

б) бельканто; 

в) вокаліз. 

6. Провідною музичною діяльністю на уроці є: 

а) спів; 

б) слухання; 

в) танці; 

г) музично-ритмічні рухи; 

д) музично-дидактичні ігри. 

7. Три кити - це: 

а) п’єса, романс, бекар; 

б) пісня, танець, марш; 

в) бас, баритон, альт. 

8. Український народний танець, жвавий і веселий за характер: 

а) полька; 

б) перепляс; 

в) горлиця. 

9. Жнивні пісні, які виконувалися під час збирання врожаю: 



 

 

 

а) зажинкові; 

б) жнивні; 

в) обжинкові 

 

                                                  ІІ рівень 

 

 

1. У «вузькому сенсі» термін «музичне виховання» визначає ... 

 

 

 

 

 

2. Чому на уроках музики використовують музично-ритмічні вправи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        III рівень 

Типи уроків музики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ректорська контрольна робота  

з «Методики навчання математики» 

для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»  

(2019-2020 н.р.)  

 

1 варіант 

 
І рівень. Теоретичний. Дайте відповіді на запитання тестів (оберіть відповідь. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. Максимальна кількість – 15 балів. 

 

ІІ рівень. Теоретичний 

 

1. Складіть умову простої задачі так, щоб вона була такого виду: на збільшення 

числа на декілька одиниць (непряма форма). 

2. Продовжити речення з визначенням: «Методи навчання математики  – це…». 

 

ІІІ рівень. Практичний.  

 

1. Розв’язати задачу за підручником з математики для  4 класу (як учні). Скласти 

до неї схеми аналізу та синтезу. Записати запитання вчителі (аналіз). 

 

2. Поясніть мету проведення етап уроку математики та як даний етап можна 

провести: усний рахунок. 

 

 

 

 

Ректорська контрольна робота  

з «Методики навчання математики» 

для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»  

(2019-2020 н.р.)  

 

2 варіант 

 
І рівень. Теоретичний. Дайте відповіді на запитання тестів (оберіть відповідь. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. Максимальна кількість – 15 балів. 

 

ІІ рівень. Теоретичний 

 

1. Складіть умову задачі так, щоб вона була такого виду: на зменшення числа у 

кілька разів (непряма форма). 

2. Продовжити речення з визначенням: «Підручник з математики – це…». 

 

ІІІ рівень. Практичний.  

1. Розв’язати задачу за підручником з математики для  4 класу (як учні). Скласти 

до неї схеми аналізу та синтезу. Записати запитання вчителі (синтез). 

2. Поясніть мету проведення етап уроку математики та як даний етап можна 

провести: перевірка домашнього завдання. 



Ректорська контрольна робота 

з «Методики навчання математики» 

для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»  

(2019-2020 н.р.)  

 

3 варіант 
 

І рівень. Теоретичний. Дайте відповіді на запитання тестів (оберіть відповідь. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. Максимальна кількість – 15 балів. 
  

ІІ рівень. Теоретичний 

 

1. Складіть умову задачі так, щоб вона була такого виду: на зменшення числа на 

декілька одиниць (непряма форма). 

2. Продовжити речення з визначенням: «Урок математики – це…». 

 

 

ІІІ рівень. Практичний.  

1. Розв’язати задачу за підручником з математики для  4 класу (як учні). Скласти до неї 

схеми аналізу та синтезу. Записати запитання вчителі (аналіз). 

2. Поясніть мету проведення етапу уроку математики та як даний етап можна 

провести: мотивація навчальної діяльності та зв’язок із життям. 

 

 

Ректорська контрольна робота  

з «Методики навчання математики» 

для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»  

(2019-2020 н.р.)  

 

4 варіант 
 

І рівень. Теоретичний. Дайте відповіді на запитання тестів (оберіть відповідь. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. Максимальна кількість – 15 балів. 
 

 

ІІ рівень. Теоретичний 

 

1. Складіть умову задачі так, щоб вона була такого виду: на збільшення числа у 

кілька разів (непряма форма). 

2. Продовжити речення з визначенням: «Засоби навчання – це…». 

 

 

ІІІ рівень. Практичний.  

1. Розв’язати задачу за підручником з математики для  4 класу (як учні). Скласти до 

неї схеми аналізу та синтезу. Записати запитання вчителі (синтез). 

2. Поясніть мету проведення етапу уроку математики та як даний етап можна 

провести: усне опитування учнів 


