
 



Анотація 

до програми екзамену з дисципліни «Математика з методикою навчання» 

 

Тестові завдання кожного варіанту екзаменаційної роботи з 

дисципліни «Математика з методикою навчання» розроблено відповідно до 

робочої навчальної програми означеної дисципліни та її змістових модулів. 

Запропоновані питання та завдання дозволять з’ясувати рівень 

вільного володіння та оперування студентом отриманими теоретичними та 

методичними знаннями, а також виявити рівень сформованості набутих 

компетентностей з означеної дисципліни. Це також допоможе перевірити 

знання студентів, що дозволить оцінити результати спільної навчальної 

діяльності викладача та студентів, а також виявити усі недоліки та помилки, 

що були допущені у процесі вивчення дисципліни «Математика з методикою 

навчання».  

Кожен варіант екзаменаційної роботи складається з тестових завдань, 

що виконуються  студентом протягом двох академічних годин.  

Відповідно до вимог виконання екзаменаційних робіт із студентами 

проводиться інструктаж.  

  



  

Критерії оцінювання 

За основу оцінки навчальних досягнень студентів взято повноту і 

правильність виконання тестових завдань. 

Розроблено комплекс тестових завдань по темам, передбачених 

робочою програмою. За правильну відповідь на кожне завдання тесту студент 

отримує 1 бал. Максимальна кількість балів за виконання тесту – 40 балів. 

Оцінювання результатів засвоєння дисципліни студентами, 

продемонстровані на екзамені, представлене у таблиці. 

Таблиця 1. 

Підсумкова кількість 

балів (max – 40) 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

1 – 5 

 

 

5 – 10 

«незадовільно» 

(з обов’язковим 

повторним курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

10 – 20 «задовільно» ED 

20 – 35 «добре» CB 

36 – 40 «відмінно» A 

 

  



 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1.  Оберіть правильну відповідь. Основною лічильною одиницею 

концентру «Сотня» є: 
а) десяток; 

б) одиниця; 

в) сотня 

2. Визначте послідовність вивчення геометричних фігур: 

а) точка, пряма, відрізок, ламана, кут, многокутник; 

б) точка, промінь, кут, відрізок, многокутник; 

в) точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана 
3.  При обчисленні прикладу 6+3 учень міркував так: «До 6 додам 1, буде 

7, додам ще 1, буде 8, додам ще 1, буде 9. Отже, 6+3=9». Яким способом 

обчислення скористався учень? 

а) способом перелічування 
б) способом прилічування 
в) способом додавання числа групами 

4. Учням потрібно визначити, скільки всього відрізків зображено на 

малюнку.  

__________________________________________ 

А                          В                    Д                   С   
Хто з учнів правильно визначив кількість відрізків на малюнку? 

а) 1 учень: 3 відрізки 
б) 2 учень: 4 відрізки 
в) 3 учень: 6 відрізків 

5. Довжина третини стрічки дорівнює 9 см. Яка довжина усієї стрічки? 

а) 27 см б) 12 см в) 3 см 
6.  Який знак треба поставити у виразі? 

10 ц 08 кг – 4 ц 12 кг   10 ц 80 кг – 412 кг 
а) «>» б) «<»  в) «=» 

7.  Який матеріал у початковому навчанні математики є основним? 

а) арифметичний; 

б) алгебраїчний; 

в) геометричний 

г) пропедевтичний. 

8. Що  треба знайти у виразі?:  160 · 8  – 240 : 5 

а) Суму б) Частку в) Різницю 



9. Вибір дії якої задачі визначається за правилом: Щоб дізнатись у скільки 

разів одне число більше (або менше) іншого, треба більше число 

поділити на менше. 

а) Знайко прочитав за літо 12 оповідань, а Незнайко в 6 разів менше. 

Скільки оповідань прочитав Незнайко. 
б) У саду росте 15 яблук, у 5 разів більше ніж груш. Скільки груш росте 

в саду? 
в) У Миколки 15 марок, а у Юрка 5 марок. У скільки разів більше марок 

у Миколки? 
10. Скільки розрядів є в кожному класі в багатоцифрових числах? 

а) 2;  б) 3;  в) 1  г) 4. 

11.  Які є способи розв’язування задач на знаходження невідомого 

четвертого пропорційного? 

а) аналітико-синтетичний; 

б) способом зведення до одиниці; 

в) способом зведення до одиниці і способом відношення. 

12.  Із якою першою одиницею довжини ознайомлюють учнів? 

а) метр; 

б) міліметр; 

в) сантиметр. 

13.  Скільки квадратних сантиметрів у 54м2? 

а) 540см2 ; 

б) 5 400 см2 ; 

в) 540 000 см2 . 

14.  Із якою найбільшою одиницею вимірювання маси ознайомлюють учнів 

у темі «тисяча»: 

а) кілограм;   б) тонна;   в) центнер. 

15.  У яких одиницях зручніше виразити вік дитини 24 місяці? 

а) рік;  б) дні;   в) години. 

16. Яку наочність використовують на першому етапі для ознайомлення з 

одиницею довжини сантиметр? 

а) лінійка; 

б) модель сантиметра; 

в) лінійка без поділок. 

17.  В якому класі дають перше поняття про периметр: 

а) перший клас; 

б) другий клас; 

в) третій клас. 

18.  Серед цих рівностей виберіть правильну: 



а) 4 ц = 40кг; 

б) 5кг 650г = 565г; 

в) 6т 5ц = 65ц. 

19.  Яку наочність пропонують першою при вивченні мір часу? 

а) годинник; 

б) календар; 

в) секундомір. 

20. Визначити тип задачі. Зважуванням установили масу пяти овець: 28 кг, 

32 кг, 35 кг, 30 кг, 25 кг. Чому дорівнює середня маса вівці? 

а) 4 клас, ускладнена задача на зведення до одиниці; 

б) 3 клас задача на знаходження четвертого пропорційного; 

в) 3 клас, задача на знаходження середнього арифметичного; 

г) 4 клас, задача на знаходження середнього арифметичного.  
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