
1. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Методика розв’язування простих та складених задач у 

початковій школі 

 

Змістовий модуль 1. Методика розв’язування простих  та складених 

задач 

Тема 1-2. Задачі на знаходження суми двох чисел, остачі (різниці).  

Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. 

Тема 3. Задачі на знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника. 

Задачі на різницеве порівняння. 

Тема 4. Обернені задачі. 

Тема 5. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших. Задачі на 

знаходження суми трьох доданків. Задачі на розкриття змісту множення, ділення. 

Тема 6. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів. 

Тема 7. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць 

сформульовані у непрямій формі. Задачі з зайвими числовими даними та даними, 

яких не дістає. Задачі з двома запитаннями. Складені задачі на знаходження 

невідомого доданка. Складені задачі на збільшення або зменшення числа на 

кілька одиниць. 

Тема 8. Складені задачі на різницеве порівняння. Складені задачі на 

знаходження частки.  Складені задачі на знаходження остачі (різниці). 

Розв'язування складених задач за допомогою рівняння. 

Тема 9. Нестандартні задачі. 

Тема 10. Задачі на  знаходження середнього арифметичного 

Тема 11. Задачі на знаходження четвертого пропорційного способу 

відношення. 

Тема 12. Задачі на спільну роботу. Задачі на пропорційне ділення. 

Тема 13. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями.  Задачі на 

рух. 

Тема 14. Задачі на знаходження площі (за планом). Задачі на знаходження 

відстані (за масштабом та картою). 

Тема 15. Складені задачі, які включають задачі на знаходження дробу від 

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

комбінування мас та місткостей. 

Тема 16-17 .  Задачі алгебраїчного змісту. Задачі геометричного змісту. 

Тема 18. Модульна контрольна робота. 
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