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1. Розкрийте методику поступового розвитку у дітей п’ятого року життя 

лічильної діяльності. 

2. Розкрийте методику ознайомлення дітей з цифрами. 

3. Розкрийте особливості ознайомлення дітей шостого року життя з 

величиною предметів. 

4. Розкрийте методику поступового розвитку у дітей шостого року життя 

лічильної діяльності. 

5. Розкрийте методику ознайомлення дітей з кількісним складом числа з 

одиниць. 

6. Розкрийте особливості ознайомлення дітей четвертого року життя з 

величиною предметів. 

7. Розкрийте методику ознайомлення дітей четвертого року життя з 

формою предметів. 

8. Схарактеризуйте особливості  формування у дітей шостого року життя 

уявлень про простір. 

9. .Особливості ознайомлення дітей шостого року життя з величиною 

предметів. 

10. Розкрийте методику ознайомлення дітей шостого року життя з формою 

предметів. 

11. Схарактеризуйте особливості  формування у дітей п’ятого  року життя 

уявлень про простір. 

12. Розкрийте особливості ознайомлення дітей четвертого року життя з 

величиною предметів. 

13. Схарактеризуйте загальнодидактичні принципи навчання основ 

математики дітей дошкільного віку. 

14. Дайте характеристику словесним методам навчання 

математики.  

15. Схарактеризуйте форми організації навчання основ математики 

дітей дошкільного віку.  



16. Схарактеризуйте заняття як основну форму навчання основ 

математики дітей дошкільного віку.  

17. Розкрийте місце і значення наочного матеріалу у 

навчанні математики.  

18. Схарактеризуйте основні завдання з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей.  

19. Особливості використання фізхвилинок та фізпауз у навчанні 

дошкільників елементарної математики. 

20. Особливості кількісних уявлень дітей молодшого дошкільного 

віку. 

21. Методичні прийоми формування знань про кількість у дітей 

молодшого дошкільного віку. 

22.  Формування кількісних уявлень у дітей середнього та старшого 

дошкільного віку. 

23. Форми організації навчання математики. Основні види форм 

організації навчання математики 

24. Особливості уявлень дітей про форму предметів і геометричних 

фігур..  

25. Охарактеризуйте загальнодидактичні принципи навчання основ 

математики дітей дошкільного віку. 

26. Розкрийте методику формування у дітей дошкільного віку 

уявлень про множину та число. 

27. Розробіть фрагмент заняття з формування у дітей дошкільного 

віку уявлень про множину та число(вікова група на вибір). 

28. Охарактеризуйте методи і прийоми навчання математики в 

дошкільному навчальному закладі. 

29.   Розкрийте методику формування у дітей дошкільного віку уявлень про 

форму предметів та геометричні фігури.  

30. Засоби навчання математики. Основні види засобів наочності. Вимоги 

до використання наочного матеріалу 



31. Схарактеризуйте загальнодидактичні принципи навчання основ 

математики дітей дошкільного віку. 

32. Розкрийте методику ознайомлення дітей з формою предметів. 

33. Розкрийте методику ознайомлення дітей з величиною предметів. 

34. Схарактеризуйте загальнодидактичні принципи навчання основ 

математики дітей дошкільного віку. 

35. Розкрийте методику ознайомлення дітей з формою предметів. 

36. Розкрийте методику ознайомлення дітей з величиною предметів. 

37. Поняття величини та вимірювання величин.  

38. Схарактеризуйте завдання з навчання дітей орієнтування в часі та 

формування часових уявлень у дітей дошкільного віку. 

39. Реалізація принципу науковості навчання і його доступності, індивідуального 

та диференційованого підходів у навчанні основ математики 

40. Розкрийте методику формування часових уявлень у дітей дошкільного 

віку та орієнтування їх у часі. 

41. Методи навчання елементів математики дітей дошкільного віку. 

Класифікація методів та їх характеристика 

42. Показники засвоєння початкових математичних знань і вмінь у дітей 

різних вікових груп ЗДО.  

43. Поняття про простір і просторові орієнтири. Особливості сприймання 

простору дітьми раннього та дошкільного віку. 

44. Схарактеризуйте авдання по ознайомленню дітей з формою предметів 

та геометричними фігурами. 

45. Розкрийте особливості навчання дітей розв’язування задач та 

прикладів. Види арифметичних задач. 

46. Методика формування уявлень про форму предметів та геометричні 

фігури в різних вікових групах. 

47. Поняття про величину. Особливості сприймання величини дітьми 

дошкільного віку. 



48. Схарактеризуйте особливості сприймання форм предметів та 

геометричних фігур дітьми раннього та дошкільного віку. 

 


