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Анотація 

 Метою є сформувати професійну компетентність студентів з 

керівництва логіко-математичним розвитком дошкільників. 

загальні компетентності: 

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського  
КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. КЗ-
4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  
КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт.  
КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. КЗ-7. Здатність 
вчитися і оволодівати сучасними знаннями. КЗ-8. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. КЗ-9. Здійснення 
безпечної діяльності  

https://kmf.uz.ua/uk/strukturni-pidrozdily/kafedri/kafedra-pedahohiky-ta-psyxolohiyi/
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КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової 
інформації.  
КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку 
базових якостей особистості (довільність, самостійність, 
креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, 
самооцінка, самоповага). КС-3. Здатність до розвитку 
допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей 
раннього і дошкільного віку.  
КС-4. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного 
віку первинних уявлень про предметне, природне, соціальне 
довкілля, властивості і відношення предметів; розвитку 
самосвідомості («Я» дитини і його місце в довкіллі).  
КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку 
мовлення як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і 

дорослими.  
КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку 
навичок свідомого дотримання  
КС-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, 
різних форм мислення та свідомості в дітей раннього і 
дошкільного віку.  
КС-10. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку та 
необхідні для навчання дітей з особливими освітніми потребами 
документи, бути знайомими з універсальним дизайном в освіті та 
розумним пристосуванням.  
КС-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного 
віку елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби 
художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду 
самостійної творчої діяльності.  

КС-12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і 
дошкільного віку, корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами 
фізичних вправ і рухової активності.  
КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), 
художньо-мовленнєвою і художньо продуктивною 
(образотворча, музична, театральна) діяльністю дітей раннього і 
дошкільного віку.  
КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого 
розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими 
освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей.  
КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у 
непередбачуваних умовах праці.  

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну 

освітню інформацію та застосовувати її в роботі з дітьми, 

батьками.  

КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з 

дітьми, батьками, колегами.  
КС-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності 
в освіті для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової 
підготовки, перетворення набуття освіти в процес, який триває 
впродовж усього життя людини.  
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Навчальна дисципліна сприятиме досягненню таких програмних 
результатів навчання: 
 
ПР-01  Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, 
принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і 
засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження 
до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 
освітнього процесу і розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 
ПР-02  Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, 
навчання та виховання дітей раннього і дошкільного віку з 
використанням базових психологічних і педагогічних понять та 
категорій. 
ПР-03  Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 
різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих 
дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми 
потребами 
ПР-04  Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та 
інших видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх 
використання в розвитку, навчанні і вихованні дітей раннього і 
дошкільного віку. 
ПР-05  Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної 
освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків до організації освітнього 
процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу 
дошкільної освіти. 
ПР-06  Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та 
досягнутими дітьми результатами. 
ПР-07  Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з 
урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей 
раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми 
потребами та складати прогнози щодо його ефективності. 
ПР-08  Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей 
з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання 
документи; бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та 
розумним пристосуванням. 
ПР-09  Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної 
освіти. Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо 
трансформувати їх потенціал у сучасний навчально-виховний 
простір закладу дошкільної освіти 
ПР-10  Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти 
можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами.  
ПР-12  Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних 
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як 
суб’єкта педагогічної праці. 
ПР-13  Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 
керуючись психолого-педагогічними принципами його 
організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю. 
ПР-14  Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і 
соціального здоров’я дітей. 
ПР-15  Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей 
раннього і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти 
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та знань про культурно-історичний досвід українського народу, 
загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 
ПР-16  Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців 
суміжних галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації 
завдань всебічного розвитку дітей. 
ПР-17  Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне 
міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного 
віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з 
батьками. 
ПР-18  Володіти технологіями організації розвивального 
предметно-ігрового, природно-екологічного, пізнавального, 
мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 
дошкільного віку. 
ПР-19  Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток 
дитини. 
ПР-20  Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і 
технологій навчання і виховання, при визначенні зони 
актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 
розвитку. 

ПР-21  Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 
 

 

Основна тематика дисципліни 

1. Загальнодидактичні принципи навчання основ 

математики.  

2. Методи і прийоми навчання математики в 

дошкільному навчальному закладі. 

3. Організація роботи з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 

4. Розвиток в дітей первинних математичних знань про 

множину, число й лічбу. 

5. Формування в дітей уявлень про величину предметів 

та їх вимірювання. 

6. Формування в дітей-дошкільників уявлень про форму 

предметів. 

7. Формування просторових уявлень у дошкільників. 

8. Формування в дітей дошкільного віку уявлень про 

час. 

9. Розвиток лічильної діяльності у дітей дошкільного 

віку. 

10. Методика ознайомлення дітей з арифметичними 

задачами та прикладами 

11. Значення логіко-математичних ігор у формуванні 

математичної компетенції у дитина 

12. Планування роботи з формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку  

 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Теорія та 

методика формування елементарних математичних 
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уявлень» оцінюються за модульнорейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

. 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності / 

Tanulmányi 

összpontszám 

Оцінка 

ECTS / 

ECTS 

osztályzat 

Оцінка за національною шкалою / 

Osztályzat a nemzeti skála szerint 

для екзамену, 

курсового 

проекту (роботи), 

практики / vizsga, 

évfolyammunka és 

gyakorlat esetén 

для заліку / 

beszámoló 

esetén 

90 – 100 А відмінно / jeles 

зараховано / 

megfelelt 

82-89 В 
добре / jó 

75-81 С 

64-74 D задовільно / 

elégséges 60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання / 

elégtelen a 

pótvizsga 

lehetőségével 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання / nem 

felelt meg, a 

pótbeszámoló 

lehetőségével 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни / 

elégtelen, a tárgy 

újrafelvételének 

kötelezettségével 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни / 

nem felelt meg, 

a tárgy 

újrafelvételének 

kötelezettségével 

Поточний контроль –60 балів. 

Іспит – 40 балів 

До існиту допускаються студенти, які відвідували лекційні 

та практичні заняття, опрацювали рекомендований мінімум 

навчальних завдань, прозвітували про самостійну роботу, 

виконали запропоновані реферативні роботи, і накопили 

мінімум 60% балів на протязі одного семестру.  

Важливою передумовою допуску до іспиту є 

відпрацювання пропущених лекційних занять. 

 Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового 

виконання індивідуальних завдань із подальшою 

перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки. У процесі 
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оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу « 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень » застосовуються такі методи: 

 - методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда; 

 - методи письмового контролю: розрахункова контрольна 

робота, модульна контрольна робота,: самооцінка, 

самоаналіз 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

Політика щодо академічної доброчесності  

Усі види письмових робіт перевіряються на наявність 

плагіату і є такими, що виконані при наявності не менше 

80% оригінальності авторського тексту. Списування під час 

виконання письмових контрольних видів робіт заборонено. 

Користуватися мобільними пристроями під час проведення 

різних видів контролю успішності, дозволяється лише з 

дозволу викладача.  

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ   

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освіти в ЗУІ 

 

  

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

1. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної 

освіти дітей дошкільного віку. Навчальний посібник для 

студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / автор та 

укладач А.В. Сазонова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 

2010. – 248 с.  

2. Піроженко Т. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії 
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