
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма екзамену спрямована на перевірку рівня фахової 

компетентності майбутніх асистентів учителів-логопедів початкової 

школи, сприяє виявленню рівня фундаментальної та спеціальної 

підготовки, охоплює фахові знання математичної освіти з методикою 

навчання. 

Формою проведення: тестові завдання для перевірки теоретичної 

складової готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності. Тест – 

40 питань для кожного студента. Кожна правильна відповідь на питання 

тесту оцінюється в 1 бал. 

Під час проведення атестації виявляються вміння студента 

ретранслювати теоретичні знання у практичній діяльності, прогнозувати 

наслідки педагогічного впливу, готовність до реалізації здобутих знань. 

 
Тестові питання з дисципліни 

 

(орієнтовний перелік)  

1. У якій послідовності вивчається нумерація чисел першого десятка?  

1) порівняння чисел, назва числа, місце числа в натуральному ряді;  

2) назва числа, місце числа в натуральному ряді, утворення числа;  

3) ознайомлення з числом і відповідною цифрою, порівняння чисел, склад 

числа;  

4)ознайомлення з числом і цифрою, утворення числа, порівняння чисел в межах 

даного числа, склад числа.  

2. На якій властивості ґрунтується прийом додавання 24 + 30?  

1) додавання суми до числа;  

2) додавання числа до суми;  

3) переставний закон додавання;  

4)додавання суми до суми.  

3. Скільки всього десятків у числі 81405:  



1) 8140;  

2) 81;  

3) 8;  

4)814  

4. Якою може бути остача при діленні числа на 4:  

1) меншою або рівною 4;  

2) не більше 4;  

3) менше 4;  

4) рівна 0.  

5. Визначити тип простої задачі.  

Задача. В клас привезли 7 комп’ютерів, а потім ще 3 комп’ютери. Скільки 

всього комп’ютерів привезли в клас?  

1) знаходження суми;  

2) знаходження невідомого зменшуваного;  

3) знаходження остачі;  

4) збільшення числа на кілька одиниць.  

6. Визначити прості задачі, із яких складається дана.  

Задача. Купили 40кг помідорів. Восьму частину маси усіх помідорів 

залишили для їжі, а решту засолили. Скільки кілограмів помідорів 

засолили?  

1) знаходження суми, зменшення на кілька одиниць;  

2) знаходження частини від числа, знаходження остачі;  

3) різницеве порівняння, знаходження суми; 

4) поділ на рівні частини, знаходження суми.  

7. Яке з тверджень використовують у початковій школі?  

1) прямокутники – це паралелограм, у якого всі кути прямі;  

2) прямокутник – це чотирикутник, у якого всі кути прямі;  

3) прямокутник – це геометрична фігура, у якої протилежні сторони рівні;  

4) прямокутник – це геометрична фігура, у якої протилежні сторони паралельні.  

 


