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Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання тестових завдань: Максимальна 

кількість балів за виконання тестових завдань 10 . Кожне 

завдання оцінюється в 2 бали. 

 

Критерії оцінювання завдання аналітичного характеру: 

Максимальна кількість балів за виконане завдання 10.  

У відповіді студента оцінюється:  

- ґрунтовність та чіткість викладу інформації; 

- аргументація визначених положень; 

- змістовність та логічність відповіді. 

 

Критерії оцінювання практичного завдання: 

Максимальна кількість балів за практичне завдання 20.  

У відповіді студента оцінюється:  

- методична та технологічна грамотність у підборі 

завдань; 

- зміст та цілі запропонованих вправ і чи відповідають 

вони визначеним умовам; 

- обґрунтованість та аргументованість методичного 

вибору. 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Тестові завдання. Наприклад: 

1. Вкажіть правильне твердження: 

  а) коло є кругом; 

  б) круг є межею кола; 

  в) коло є межею круга.  

2. У якому класі виділяється геометричний матеріал у 

якості окремого розділу: 

  а) 2 клас; 

  б) 3 клас; 

  в) не виділяється. 

 

3. При формуванні понять про які фігури можна дати різні 

назви: 

  а) круг; 

  б) прямокутник; 

  в) ламана. 

Питання аналітичного характеру: 

1. Визначте, яка на Вашу думку найпродуктивніша 

форма організації позакласної роботи з учнями з ТПМ? 

Відповідь аргументуйте. 

2. Проаналізуйте структуру самопідготовки  у СЗОШ 



для дітей з ТПМ. 

3. Зробіть висновок про особливості позаурочної 

роботи у СЗОШ для дітей з ТПМ. 

4. Поясніть, чому самопідготовка є основною 

формою організації позаурочної роботи? 

5. Аргументуйте особливості позакласної роботи у 

СЗОШ для дітей з ТПМ.  

6. Проаналізуйте особливості сприймання 

математичного матеріалу учнями початкових класів з 

ТПМ. 

7. Прослідкуйте залежність труднощів сприймання 

математичного матеріалу учнями початкових класів з 

ТПМ від їх стану мовленнєвого розвитку. 

8. Поясніть залежність  принципів розташування 

навчального матеріалу один від одного у спеціальній 

методиці викладання математики в початкових класах 

спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з ТПМ.  

9. Проаналізуйте  рівні організації змісту спеціальної 

методики викладання математики в початкових класах 

спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з ТПМ. 

10. Узагальніть особливості ознайомлення учнів з 

ТПМ із числовими виразами.  

11. Проаналізуйте особливості ознайомлення учнів з 

ТПМ із числовими рівностями та нерівностями. 

12. Визначте і сформулюйте особливості 

ознайомлення учнів з ТПМ із виразами зі змінною. 

13. Аргументуйте особливості ознайомлення учнів з 

ТПМ із рівняннями.  

14. Проаналізуйте особливості ознайомлення учнів з 

ТПМ із нерівностями зі змінною. 

15. Узагальніть особливості формування уявлень учнів 

з ТПМ про функціональну залежність 

16.  Прослідкуйте динаміку розвитку просторових 

уявлень молодших школярів з ТПМ. 

17.  Проаналізуйте особливості формування уявлень 

про лінії і відрізки в початкових класах спеціальних 

загальноосвітніх шкіл для дітей з ТПМ.  

18.  Визначте і сформулюйте особливості 

ознайомлення з кругом і многокутником в початкових 

класах спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з 

ТПМ.  

19.  Порівняйте особливості організації математичних 

ранків та математичних олімпіад в початкових класах 

спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з ТПМ.  

20.  Яка на Вашу думку виховна ефективність уроку 

математики в початкових класах спеціальних 

загальноосвітніх шкіл для дітей з ТПМ?  

 

Питання практичного характеру: 

Практична задача. Наприклад: 

Практичне завдання № 16 

Задача. 5м тканини коштують 60 грн. Скільки гривень 

коштують 7м такої тканин? 

 

 

  



 


