
Опис окремої одиниці освітньої програми 
ПРАКТИКУМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Тип дисципліни: нормативна 
Семестр: п’ятий - шостий 
Обсяг дисципліни:  
Загальна кількість годин – 120 (у кредитах ЄКТС – 4), аудиторні години: практичні – 64 год., 

самостійна робота — 56 год.) 
Лектор:  викладач Кобрій Володимир Йосипович. 
Результати навчання:  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 знати: чинні підручники з математики для початкової школи; види простих і складених 

задач у підручниках з математики початкової школи, їх розподіл за роками навчання, методику 

опрацювання сюжетних задач; вимоги до підготовки завдань для проведення математичних 

олімпіад у початкових класах. 
уміти: установлювати причинно-наслідкові зв'язки і розкривати функціональну 

залежність між величинами при розв’язуванні простих і складених текстових задач; логічно 

правильно роздумувати і робити обґрунтовані висновки; розв'язувати задачі усіх видів, 

передбачених програмою початкового курсу математики; методично правильно вести роботу 

щодо розв'язання сюжетних задач. 
 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: математика, методика викладання 

математики 
Зміст навчальної дисципліни: Структурні елементи процесу розв’язування текстової задачі. 

Прості сюжетні задачі у початковому курсі математики. Складені сюжетні задачі у 

початковому курсі математики. Частини і дроби у початковому курсі математики. Величини. 

Задачі з геометричним змістом. Задачі підвищеної складності. 
Рекомендована література: 

1. Гісь Ольга. В Країні Міркувань: Посібник з розвитку логічного і творчого мислення для 

дітей 1–4 кл. / О.Гісь О,  О.Яцків.  –  Львів: Світ, 2001. – 272 с. + 48 с. вкладки. 
2. Дутко Л. Складання і розв'язування задач з логічним навантаженням (3 та 4 класи) / 

Л.Дутко, В.Московченко // Початкова школа. – 2005. – № 2. – С.15–18. 
3.  Карнаух П.М. Цікаві завдання з математики. 2 клас: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга / П.М. Карнаух– Богдан, 2007. – 40 с. 
4.  Карнаух П.М. Цікаві завдання з математики. 3 клас / П.М. Карнаух – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2004. – 40 с. 
5.  Карнаух П.М. Цікаві завдання з математики. 4 клас: Навчальний посібник. / П.М. 

Карнаух – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 48 с. 
6.  Ковальчук В.Ю. Тестові завдання з математики для учнів початкових класів при 

вивченні теми: "Величини та одиниці їх вимірювання". / В.Ю.Ковальчук,  Л. С. Баб'як, 

Л.П.Силюга, Н.І.Стасів – Дрогобич, 2000. – 33 с. 
7.  Ковальчук В.Ю. Збірник вправ геометричного змісту для учнів початкових класів. / 

В.Ю.Ковальчук,  Л. С. Баб'як, Л.П.Силюга, Н.І.Стасів – Дрогобич: Коло, 2002. – 44 с. 
8.  Ковальчук В.Ю. Формування часових уявлень учнів початкових класів. / 

В.Ю.Ковальчук,  Л. С. Баб'як, Л.П.Силюга, Н.І.Стасів – Дрогобич: Коло, 2008. – 55 с. 
9.  Ковальчук В.Ю. Формування в учнів початкових класів уявлень про частини і дроби. / 

В.Ю.Ковальчук,  Л.С. Баб'як, Л.П.Силюга, Н.І.Стасів – Дрогобич: Коло, 2009. – 40 с. 
10.  Ковальчук В.Ю.  Дидактичні матеріали народознавчого характеру з математики для 

початкових класів. / В.Ю.Ковальчук,  Л.С.Білецька, Л.П.Силюга, Н.І.Стасів – Дрогобич: 

Коло, 2008. – 69 с. 
11.  Ковальчук В.Ю. Практикум розв’язування задач з математики. Іменовані числа. Дії з 

іменованими числами. / В.Ю.Ковальчук,  Л.С.Білецька, Л.П.Силюга, Н.І.Стасів – 
Дрогобич: Коло, 2012. – 65 с. 

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  



- поточний контроль: виконання самостійних робіт, співбесіда з лектором. 
- підсумковий контроль залік  у п’ятому семестрі, залік у шостому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 
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