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ВСТУП 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування практичних умінь майбутнього вчителя початкової освіти 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;  

- уміння складати до задач: схеми, графічні зображення, поділ задач на прості задачі; 

Навчальна дисципліна «Практикум розв’язування задач» є вибірковою дисципліною 

підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» і передбачає інтегрування знань з 

дисциплін: «Загальна психологія», «Педагогіка», «Психологія дитяча», та фахових методик 

початкової освіти; спрямована на формування у студентів професійних умінь трансформувати 

набуті знання у освітній процес ЗВО. 

Компетентності навчальної дисципліни: 

Загальні компетентності: 

▪ Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

▪ Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

▪ Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

▪ Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

▪ Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

▪ Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

▪ Здатність бути критичним і самокритичним. 

▪ Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній діяльності. 

▪ Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

▪ Здатність спілкуватися  представниками інших професійних груп різного рівня (експертів з 

інших галузей знань). 

Фахові компетентності : 

▪ Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну 

діяльність і взаємодію її суб’єктів. 

▪ Володіти базовими філософськими, психолого-педагогічними знаннями і вміннями та 

застосовувати їх на практиці з метою формування в учнів ключових і предметних 

компетентностей. 

▪ Здійснювати педагогічну взаємодію, досягаючи єдності виховних впливів школи, сім’ї та 

громадськості. 

▪ Застосовувати комплекс методик для аналізу динаміки психічного розвитку молодших 

школярів. 

▪ Володіти базовими методичними знаннями, формувати досвід і цінності фахової діяльності, 

застосовувати на практиці професійні вміння і навички з метою формування методичної 

культури, розв’язання професійних завдань. 

▪ Ураховувати індивідуальні стилі навчання, тип інтелекту учня. 

▪ Інтегрувати перспективні педагогічні технології для досягнення поставленої мети. 

▪ Здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень, прагнути морального та фізичного вдосконалення своєї особистості. 

▪ Здатність дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї 

професійної діяльності. 

 



Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами 

освітньої програми 

Розуміння значущості обраної професії. 

Знання з психології, педагогіки та фахових методик навчання, достатні для успішної 

професійної діяльності модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, 

бібліотечною та архівною діяльністю. 

Здатність реалізовувати Державний стандарт початкової освіти, застосовувати сучасні 

педагогічні технології в освітньому процесі початкової школи. 

Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати експериментальні проекти, курсові 

роботи. 

Здатність аналізувати навчально-методичні комплекти для початкової школи, оцінювати їхнє 

змістово-технологічне наповнення відповідно до дидактичних вимог. 

Здатність розробляти плани-конспекти інтегрованих занять, уроків і виховних заходів для 

початкової школи, визначати їхнє навчально-методичне забезпечення, вміння застосовувати сучасні 

ІК. 

 Здатність оцінювати навчальні досягнення та старанність школярів. 

Здатність опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з перспективними 

педагогічними технологіями і методикою їхнього впровадження в початковій школі. 

Здатність аналізувати перспективний досвід вчителів початкової школи для подальшого його 

творчого використання. 

 Здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості лідерства, вміння 

ефективно спілкуватися і досягати очікуваного результату. 

 Здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення. 

 

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

формувати вміння студентів проводити роботу над простими та складеними математичними 

задачами та вміння ознайомити із ними учнів початкових класів.   

Тема 1. Загальне поняття про задачу. Задачі на знаходження суми двох чисел, на знаходження остачі 

(різниці) Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.(У прямій та непрямій 

формах). 

Тема 2. Методика розв’язування задач І ступеня : на знаходження невідомого доданка. Розв'язування  

задач за допомогою рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника. 

 Тема 3 Задачі на різницеве порівняння. Задачі з зайвими числовими даними та даними, яких не дістає. 

Тема 4. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших. Задачі на знаходження суми 

трьох доданків. 

 Тема 5. Обернені задачі. Задачі на розкриття змісту множення, ділення. 

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

 

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

Тема 7. Складені задачі на знаходження суми та різниці. 

Тема 8. Складені задачі на знаходження невідомого доданка. Складені задачі на збільшення або 

зменшення числа на кілька одиниць. 

Тема 9.  Складені задачі на різницеве порівняння. Складені задачі на знаходження частки.  

 

Змістовий модуль 3. Методика розв’язування складених задач ІІ типу 

Тема 10. Задачі на  знаходження середнього арифметичного.  Задачі на знаходження четвертого 

пропорційного способу відношення. 

Тема 11. Задачі на спільну роботу.  Задачі на пропорційне ділення. 

Тема 12. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями. Задачі на рух. 



Тема 13. Задачі на знаходження площі (за планом). Задачі на знаходження відстані (за масштабом та 

картою). 

Тема 14. 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 15.  Задачі алгебраїчного змісту. Задачі геометричного змісту. 

Тема 16. Логічні завдання на уроках математики.  

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Теми самостійної роботи 

Усі завдання відправляти у ClassRoom 
Бали 

Кількість 

години 

1 

Тема 1. Загальне поняття про задачу. Задачі на знаходження суми двох 

чисел, на знаходження остачі (різниці) Задачі на збільшення та 

зменшення числа на кілька одиниць. (У прямій та непрямій формах): 

скласти презентацію до поданих  простих задач за алгоритмом:::з 

поясненням за допомогою програми  ZOOM, Teams або Icecream Screen 

Recorder(на вибір програма) 

 Повна умова задачі. 

 Коротка умова задачі: малюнкова, числова, словесна, 

схематична. 

 Розв’язок задачі. 

 Відповідь.  

2 6 

2 

Тема 2. Задачі на знаходження невідомого доданка. (першого та 

другого). Розв'язування  задач за допомогою рівняння. Задачі на 

знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника: у програмі 

Liveworkcheets (1сторінка) 

1 4 

3 

 Тема 3. Задачі на різницеве порівняння. Задачі з зайвими числовими 

даними та даними, яких не дістає: скласти презентацію до поданих  

простих задач за алгоритмом::: з поясненням за допомогою програми  

ZOOM, або Icecream Screen Recorder(на вибір програма) 

 Повна умова задачі. 

 Коротка умова задачі: малюнкова, числова, словесна, 

схематична. 

 Розв’язок задачі. 

 Відповідь. 

2 4 

4 

 Тема 4. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших. 

Задачі на знаходження суми трьох доданків. 

скласти квест на основі задач певного виду (5 завдань у квесті) 
2 4 

5 

 Тема 5. Обернені задачі. Задачі на розкриття змісту множення, ділення: 

скласти задачі та зашифрувати їх у QR-коди. 1 2 

6 

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

скласти презентацію до поданих  простих задач за алгоритмом:::з 

поясненням за допомогою програми  ZOOM,  або Icecream Screen 

Recorder(на вибір програма) 

 Повна умова задачі. 

 Коротка умова задачі: малюнкова, числова, словесна, 

схематична. 

 Розв’язок задачі. 

 Відповідь. 

2 2 



7 

Тема 7. Складені задачі на знаходження суми та різниці. скласти 

презентацію до поданих  простих задач за алгоритмом:::з поясненням 

за допомогою програми  ZOOM,  або Icecream Screen Recorder(на вибір 

програма) 

 Повна умова задачі. 

 Коротка умова задачі: словесна, схематична. 

 Розв’язок задачі, пояснення до дій, графічне зображення, поділ 

на прості задачі, вираз(якщо це можливо). 

 Відповідь. 

3 2 

8 

Тема 8. Складені задачі на знаходження невідомого доданка. Складені 

задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць скласти 

презентацію до поданих  простих задач за алгоритмом:::з поясненням 

за допомогою програми  ZOOM, DiTeach або Icecream Screen 

Recorder(на вибір програма) 

 Повна умова задачі. 

 Коротка умова задачі: словесна, схематична. 

 Розв’язок задачі, пояснення до дій, графічне зображення, поділ 

на прості задачі, вираз(якщо це можливо). 

 Відповідь. 

3 4 

9 

Тема 10. Задачі на  знаходження середнього арифметичного.  Задачі на 

знаходження четвертого пропорційного способу відношення : знайти 

готові презентації в інтернеті до поданих  задач скопіювати та 

надіслати. 

1 4 

10 

Тема 11. Задачі на спільну роботу.  Задачі на пропорційне ділення : 

знайти готові презентації в інтернеті до поданих  задач скопіювати 

та надіслати. 

1 6 

11 

Тема 12. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями. Задачі 

на рух скласти презентацію до поданих  простих задач за 

алгоритмом:::з поясненням за допомогою програми  ZOOM, або 

Icecream Screen Recorder(на вибір програма) 

 Повна умова задачі. 

 Коротка умова задачі: словесна, схематична. 

 Розв’язок задачі, пояснення до дій, графічне зображення, поділ 

на прості задачі, вираз(якщо це можливо). 

 Відповідь. 

3 6 

12 

Тема 13. Задачі на знаходження площі (за планом). Задачі на 

знаходження відстані (за масштабом та картою): у програмі 

Liveworkcheets (1сторінка) 

1 6 

13 

Тема 14. Складені задачі, які включають задачі на знаходження дробу 

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

Задачі на комбінування мас та місткостей : знайти готові презентації 

в інтернеті до поданих  задач скопіювати та надіслати. 

3 12 

14 
Тема 15.  Задачі алгебраїчного змісту. Задачі геометричного змісту. у 

програмі Liveworkcheets (1сторінка) 
2 6 

ВСЬОГО: 28 68 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 



 

Оцінка в балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Підручники та посібники з методики розв’язування задач, робочі зошити та підручники для 

початкової школи. 

2. Плани практичних занять. 

3. Завдання для самостійного опрацювання. 

4. Основна та допоміжна література. 

5. Пакети завдань для здійснення контролю: завдання для групової роботи, перелік задач 

конкретного виду, пам’ятки для розв’язування задач, теми творчих робіт. 
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