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Назва навчальної 
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Методика навчання освітньої галузі «Математика» 

 

Кафедра 

Педагогіки та психології 

 

Освітня програма 

01 освіта/педагогіка      
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Тип дисципліни, кількість 

кредитів та годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

 

Тип дисципліни:обов’язкова  

Кількість кредитів:3 

Лекції:20 

Практичні заняття:10 

Самостійна робота:60 

 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові ступені 

і звання, адреса 

електронної пошти 

викладача/ів) 

Роман Еріка Йожефівна 

e-mail: roman.erika@kmf.org.ua 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Анотація 

 Мета навчальної дисципліни «Математика з методика 

навчання математики в початковій школі» є оволодіння 

студентами компетентнісними та особистісно 

зорієнтованими підходами формування в учнів знань, 

умінь навчання математики учнів початкової школи та про 

дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття 

концепції, основи теорії, методики і методології 

викладання дисциплін у системі ЗВО 

Загальних компетентностей: 

 

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

https://kmf.uz.ua/uk/strukturni-pidrozdily/kafedri/kafedra-pedahohiky-ta-psyxolohiyi/


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „9” від „23” грудня 2020  р. 

Ф-ДК-РП1 

 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК-3. Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань 

як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту 

початкової освіти: мовно-літературної, математичної, 

природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, 

виховання й розвитку здобувачів початкової освіти. 

СК-7. Здатність до моделювання змісту відповідно до 

очікуваних результатів навчання, добору оптимальних 

форм, методів, технологій та засобів формування ключових 

і предметних компетентностей молодших школярів у 

процесі вивчення освітніх галузей Державного стандарту 

початкової освіти: мовнолітературної, математичної, 

природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

 

Навчальна дисципліна сприятиме досягненню таких 

програмних результатів навчання: 

 

ПР-07 Планувати й здійснювати освітній процес з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної 

діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання. 

ПР-09 Планувати та організовувати освітній процес у 

початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та 

заходи, використовуючи різні організаційні форми 

навчання та типи занять, із дотриманням принципу 

науковості та вимог нормативних документів початкової 

школи.  

ПР-10 Використовувати в освітній практиці різні прийоми 

формувального, поточного і підсумкового оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, 

прийоми диференційованого оцінювання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

ПР-12 Застосовувати методи та прийоми навчання, 

інновації, міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних 

освітніх галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях 

професійної діяльності в початковій школі, оцінювати 

результативність їх застосування. 
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Основна тематика дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики 

початкового навчання математики 

1. Методи навчання математики. Ігрові форми на 

уроках математики. Організація усних вправ. Перевірка, 

оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Критерії і 

норми оцінювання. Вимоги до введення зошитів і 

щоденників. Домашня робота учнів з математики, її 

мета і зміст. Перевірка домашнього завданн 

2. Загальні питання методики навчання математики. 

Ігрові форми на уроках математики. Організація усних 

вправ. Перевірка домашнього завдання. 

3. Позакласна робота учнів з математики 

4. Засоби навчання математики 

Змістовий модуль 2. Методика навчання 

розв’язування текстових задач 

5. Функція текстових задач в початковому курсі 

математики 

6. Методика використання текстових задач для 

формування понять «більше на», «менше на», «більше 

у», «менше у». 

7. Прості текстові задачі на знаходження невідомого 

компонента арифметичних дій. 

8. Навчання загальним прийомам роботи над складеними 

текстовими задачами. 

9. етодика навчання розв’язування текстових задач та їх 

застосування в навчанні математики молодших 

школярів. Навчання розв’язування складених задач. 

Творча робота над задачею. 

10. Методика навчання розв’язування текстових задач 

та їх застосування в навчанні математики молодших 

школярів. Методика роботи над складеними задачами. 

Задачі на рух 
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Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни 

«Методика навчання математика» 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 
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перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки. У процесі 

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. Богданович М. В. Методика викладання математики в 

початкових класах: Навч.пос. – 4-е вид., перероб. і доп. / М. 

В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2016. – 359 с.  

2. Богданович М.В. Математична олімпіада молодших 

школярів. – К.: Махаон-Україна, 2001. – 48 с. 

3. Богданович М.В. та ін. Урок математики в початковій 

школі. – Тернопіль: 

навч.книга-Богдан, 2004. – 208с. 

4. Будна Н.О., Романишин І.Я., Тучанська Г.В. Предметні 

олімпіади у початкових класах. Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2005. – 32 с. 

5. Державний стандарт початкової загальної освіти // 

Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 1 – 18. 

6. Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання 

математики: теорія і практика: Підручник для студентів за 

спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і 

переробл.] - Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с. 

 

 

http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pol_akad_dobr_ZUI_2019.pdf
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pol_yak_osv_ZUI_2019.pdf
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pol_yak_osv_ZUI_2019.pdf

