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Назва курсу             Практикум розв’язування задач з математики 

 

Спеціальність           013 Початкова освіта 

Кваліфікація             Учитель початкової освіти 

Освітній рівень         Молодший спеціаліст  

Рік навчання              І, ІІ 

Семестр                        ІІІ, ІV 

Кількість годин –     108 (56– аудиторних, 52 – самостійної роботи) 

Кількість  кредитів   3,0  

Залік                            ІV семестр 

 
 

1. Мета курсу. 

Мета: формування практичних умінь майбутнього вчителя початкових класів з 
методики розв’язування задач. 

Завдання: - формування у студентів практичних умінь і навичок з розв’язування 
різних видів задач, вміння ілюструвати їх зміст; 

 - удосконалювати вміння пошуку способів розв’язування задач; 

- формувати практичні вміння студентів ілюструвати зміст математичних задач;  

- формувати вміння студентів проводити роботу над простими та складеними 

математичними задачами та вміння ознайомити із ними учнів початкових класів.   

 

2. Організація курсу. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

-4 класах; 
  в курсі початкової математики; 

початковій школі; 
 

 
 зміст системи формування вмінь розв’язування задач  М.В.Богдановича, 

Г.Лишенка; 
 

вміти : 

на кожному етапі навчання; 

застосуванням елементів розвивального навчання, диференційованого підходу; 

складені задачі окремих видів чи типів. 

матеріалу, ознайомлення з ним та формування математичних вмінь та навичок з 
опанування: сюжетних математичних задач ( простих, складених  3-4-го класів, 
типових задач) 
 

3. Семінарські /заняття. 

 
№ 

з\п 

ІІІ семестр 
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 Змістовний модуль І. Методика розв’язування простих задач І  та ІІ ступенів 

1 Тема 1. Задачі на знаходження суми двох чисел, на знаходження остачі 

(різниці) 

2 Тема 2. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.(У прямій 

та непрямій формах) 

3  Тема 3. Задачі на знаходження невідомого доданка. (першого та другого). 

Розв'язування складених задач за допомогою рівняння. 

4  Тема 4. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника. 

5  Тема 5. Задачі на різницеве порівняння. Задачі з зайвими числовими даними 

та даними, яких не дістає. 

6 Тема 6. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших. Задачі на 

знаходження суми трьох доданків.  

7 Тема 7. Обернені задачі.  

8-9  Тема 8-9. Задачі на розкриття змісту множення, ділення. 

10-

11 

Тема 10-11. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів. 

 Змістовий модуль ІІ. Методика розв’язування складених задач на основі простих 

задач  

12 Тема 12. Складені задачі на знаходження суми та різниці. 

13-

14 

Тема 13-14. Складені задачі на знаходження невідомого доданка. Складені 

задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. 

15-

16 

Тема 15-16.  Складені задачі на різницеве порівняння. Складені задачі на 

знаходження частки.  

17 Тема 17. Модульна контрольна робота 

18 Тема 18. Підсумкове заняття 
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 Змістовий модуль 3. Методика розв’язування складених задач ІІ типу 

19 Тема 19. Задачі на  знаходження середнього арифметичного 

20 Тема 20. Задачі на знаходження четвертого пропорційного способу 

відношення.  

21 Тема 21. Задачі на спільну роботу.  Задачі на пропорційне ділення. 

22-

23 

Тема 22-23. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями. Задачі на 

рух. 

24 Тема 24. Задачі на знаходження площі (за планом). Задачі на знаходження 

відстані (за масштабом та картою). 

25 Тема 25.  Складені задачі, які включають задачі на знаходження дробу від 

числа. Складені задачі на знаходження числа за його частиною. Задачі на 

комбінування мас та місткостей. 

26 Тема 26. Задачі алгебраїчного змісту. Задачі геометричного змісту. 

27 Тема 27. Модульна контрольна робота. 

28 Тема 28. Підсумкове заняття. 

 
4. Оцінювання знань, вмінь і навиків студентів 

 
 

Оцінка в балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

 

Залік 
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(національна 

Шкала) 

90-100 A Відмінно Відмінно  

Зараховано 81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 


