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Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін та менеджменту 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з  дисципліни 

« Основи початкового курсу математики з методикою навчання» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст. 

Галузь знань  01 Освіта 

Спеціальність 013  Початкова освіта. 

Форма проведення: комбінована. 

Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Екзамен проводиться online* з використання сервісних служб Google: 

Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них.  

Критерії оцінювання:  

 Виконання тестових завдань  - 15 балів. 

Всього 33 питання: 1-25 по 1 балу; 26 -29 по 3 бали; 30 -33 по 2 бали. 

Максимальна  кількість балів за тести – 60. Коефіцієнт 4. 

 Виконання практичного завдання – 25 балів. 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені 

після його відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється 

не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання практичного завдання (складання фрагменту конспекту 

уроку): 

20 – 25 балів. При розробці фрагменту конспекту уроку визначено раціональні методи 

реалізації цілей і окремих завдань уроку, форми організації навчальної діяльності учнів, 

допоміжні засоби засвоєння (наочність, ТЗН, роздаткові матеріали тощо), використано  

ігри-завдання. 



15 – 19 балів. Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені незначні 

помилки, або неповністю розкрита методика викладення матеріалу.  

10-14 балів. Завдання виконано повністю. При розробці уроку використано тільки 

матеріал діючого підручника математики. 

5-9 балів. Неповністю розкрита методика пояснення матеріалу, використано лише 

матеріал діючого підручника. 

 0 - 4 бали. Завдання не виконано, або виконано менше ніж наполовину.  

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових завдань: 

1. Натуральні числа та їх властивості. Число нуль. 

2. Додавання цілих невід’ємних чисел. Основні властивості додавання.  

3. Закони додавання. 

4. Віднімання цілих невід’ємних чисел та його властивості. 

5. Ділення цілих невід’ємних чисел та його властивості. 

6. Множення цілих невід’ємних чисел. 

7. Закони множення.  

8. Правила ділення суми на число. Правила ділення числа на добуток. 

9. Правило ділення різниці на число. 

10. Ділення з остачею.  

11. Множення цілих невід’ємних чисел. 

12. Теоретико-множинний зміст кількісного натурального числа  і нуль. 

13. Смисл натурального числа і дії над числами – як результат вимірювання 

величин. 

14. Позиційна і непозиційна система числення. Аксіоми. 

15. Запис чисел в десятковій системі числення. 

16. Запис чисел в різних позиційних системах числення, які відрізняються від 

десяткових. 

17. Додавання і віднімання чисел в різних позиційних системах числення, які 

відрізняються від десяткових. 

18. Множення і ділення чисел в різних позиційних системах числення, які 

відрізняються від десяткових. 

19. Додавання багатоцифрових чисел в десятковій системі числення . 

20. Віднімання багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. 

21. Множення багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. 

22. Ділення багатоцифрових чисел в десятковій системі числення. 

23. Відношення подільності та його властивості. 

24. Ознаки подільності суми, різниці. 

25. Ознаки подільності добутку. 

26. Ознаки подільності в десятковій системі числення. 

27. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне та їх властивості. 



28. Ознаки подільності на складені числа. 

29. Алгоритми Евкліда. 

30. Ознаки подільності на 2. 

31. Ознаки подільності на 5. 

32. Ознаки подільності на 4. 

33. Ознаки подільності на 9. 

Орієнтовний перелік питань, включених до практичних завдань: 

1. Запропонуйте ігри-завдання на розвиток математичних компетентностей 

згідно Стандарту початкової освіти (2018р), що можуть  бути використані при 

проведенні інтегрованого заняття по темі уроку.  

2. Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Число і цифра 5. Написання цифри 5. Порівняння чисел в 

межах 5», на якому формуються  уміння лічити об’єкти, позначати числом 

результат лічби, порівнювати числа в межах 10.  

3. Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Ознайомлення з дією додавання. Знак  «+». Складання 

прикладів на додавання з предметними малюнками», на якому розкрийте методику 

ознайомлення з арифметичною дією додавання, формуються вміння визначати дію 

для розв’язання проблемної ситуації.  

4. Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на 

віднімання з прикладу на додавання», на якому формуються знання  зв’язку між 

арифметичними діями «додавання і віднімання», уміння перевіряти правильність 

результату арифметичної дії.  

5. Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Таблиця додавання і віднімання числа 2», на якому 

формується обчислювальна навичка табличних випадків додавання і віднімання в 

межах  10 

6. Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Додавання виду 28+59», на якому формуються навички усних 

прийомів додавання і віднімання в межах 100 з переходом через десяток.  

7. Розробіть фрагмент уроку математики в 3 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Письмове додавання двоцифрових чисел», на якому 

формуються навички письмового додавання.  

8. Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків за допомогою 

лінійки», на якому формується поняття  величини «Довжина» та  знайомство 

одиницями довжини, навичка вимірювання довжини за допомогою підручних 

засобів і вимірювальних приладів.  

9.  Розробіть фрагмент уроку математики в 4 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Швидкість тіла у прямолінійному русі. Одиниця швидкості. 



Залежність між швидкістю тіла часом і пройденим шляхом», на якому формується  

поняття  «швидкість» та  знайомство з одиницями  швидкості.  

10.  Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Утворення і назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39», на 

якому формуються  уміння лічити об’єкти, позначати числом результати лічби, 

порівнювати числа межах 100.  

11.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додавання 

виразами на множення і виразів на множення виразами на додавання», на якому  

розкрийте методику ознайомлення з арифметичною дією множення.  

12.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Таблиці  додавання і віднімання числа 3», на якому 

формуються знання  табличних випадків  додавання і віднімання в межах 20.  

13.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Складання таблиці множення числа 5», на якому формуються  

знання табличних випадків множення.  

14.  Розробіть фрагмент уроку математики в 3 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Множення двоцифрового числа на одноцифрове », на якому 

формуються  навички усних прийомів множення в межах 100.  

15.  Розробіть фрагмент уроку математики в 4 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Алгоритм письмового множення. Множення двоцифрового 

числа на одноцифрове», на якому формуються навички письмового множення на 

одноцифрове число.  

16.  Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Кілограм. Вимірювання предметів кілограмами», на якому 

формується поняття  «Маса» та знайомство з одиницями маси, вміння вимірювати 

масу за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів.  

17.  Розробіть фрагмент уроку математики в 4 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Формула знаходження пройденого шляху. Розв’язування 

задач на знаходження шляху за даними швидкості і часу», на якому формуються  

навички знаходження відстані за відомими   швидкістю та часом.    

18.  Розробіть фрагмент уроку математики в 4 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Утворення і назви чисел чотирицифрових чисел», на якому 

формуються  уміння нумерувати багатоцифрові числа.  

19.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Дія ділення. Знак ділення», на якому на якому розкрийте 

методику ознайомлення з арифметичною дією ділення.  

20.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Зв’язок множення і ділення. Складання прикладів на ділення з 

прикладу на множення», на якому формуються знання  зв’язку між арифметичними 

діями «множення і ділення».  



21.  Розробіть фрагмент уроку математики в 4 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Формула знаходження часу. Розв’язування задач на 

знаходження часу за даними  відстані і швидкості», на якому формуються  навички 

знаходження часу за відомими   пройденим шляхом та швидкістю.   

22.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Складання таблиці ділення  числа 4», на якому формуються  

знання табличних випадків ділення.  

23.  Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Ознайомлення з поняттям і терміном «задача» та її 

елементами. Складання і розв’язування задач на знаходження суми і остачі», на 

якому формується поняття «задача», уміння перетворювати інформацію, обирати  

числові данні необхідні і достатні для відповіді на конкретне запитання.  

24.  Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Точка. Відрізок. Промінь. Порівняння відрізків за довжиною. 

Креслення відрізків», на якому формується  уявлення  про лінії та відрізки уміння 

розпізнавати геометричні об’єкти на площині.  

25.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Латинський алфавіт; вираз зі змінною; позначення змінної 

буквою», на якому формуються    поняття виразу зі змінною, уміння  знаходити  

значення виразів зі змінними.   

Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового матеріалу) 

на тему: «Задачі на дві дії», на якому  формуються уміння розв’язувати  складені 

задачі.  

26.  Розробіть фрагмент уроку математики в 1 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць», 

на якому формуються уміння учнів розв’язувати задачі на збільшення (зменшення) 

числа на кілька одиниць у прямій формі, уміння прогнозувати результати 

виконання арифметичних дій.  

27.  Розробіть фрагмент уроку  математики у 1 класі ( етап вивчення нового 

матеріалу) на тему «Ознайомлення з дією віднімання. Знак «-». Складання 

прикладів на віднімання за предметними малюнками», на якому розкрийте 

методику формування розуміння суті дії віднімання.  

28.  Розробіть фрагмент уроку  математики у 4 класі ( етап вивчення нового 

матеріалу) на тему «Ознайомлення з дробами. Запис дробу», на якому формується 

поняття дробу. Запропонуйте ігри-завдання практичного змісту на розвиток 

математичних компетентностей. 

29.  Розробіть фрагмент уроку  математики у 3 класі ( етап вивчення нового 

матеріалу) на тему «Поняття рівняння. Корінь рівняння», на якому формується 

поняття рівняння, його кореня та розв’язку.  

30.  Розробіть фрагмент уроку математики в 2 класі (етап вивчення нового 

матеріалу) на тему: «Латинський алфавіт; вираз зі змінною; позначення змінної 



буквою», на якому формуються    поняття виразу зі змінною, уміння  знаходити  

значення виразів зі змінними.  

 

 

 

Екзаменатор                                   Л.А. Мащакевич  

 

Голова ЦК                                       О.В. Головчанська 


